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Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α  

 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 2/2023 ηαθηηθήο  Ππλεδξίαζεο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο 
 

Αξηζ. Απφθαζεο : 10/2023                                  
 
                                                                                             
                                                                               Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ 
                                                                                                                                                             

« Έγθξηζε πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο θαη 
αμηνιφγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα ηνλ αλνηθηφ 
ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ (θάησ ησλ νξίσλ) γηα 
ηελ ππεξεζία “Δθπφλεζε Πρεδίνπ Αζηηθήο 
Ξξνζβαζηκφηεηαο (Π.Α.Ξ) ζην Γήκν Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο - Λ. Σαιθεδφλαο” (Α.Κ. 
164/22)». 

 
 

Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 18 ηνπ κήλα Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2023, εκέξα Ρεηάξηε 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. 897/2/13-1-2023 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 
Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε 
κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, 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) Ράθαο Ζιίαο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) 
Θνπεινχζνο Σξήζηνο 5) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 6) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 7) 
Ιέθθαο Αζαλάζηνο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, σο Αληηδήκαξρνο θαη 8) Γξεηδειηάο 
Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ». 
 
ΑΞΝΛΡΔΠ  
 
1)Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, Αληηπξφεδξνο 2) Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο θαη 3) 
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, 
έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά. 
 
• Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Κ.Θνπηζάθεο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε ζην 8ν ζέκα 
ηεο Ζ.Γ.. 
 
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :  
 
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 1144/17-1-2023 εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ (αξηζ. 24/2022 απφθαζε Ν.Δ.) ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο: 
 
ΘΔΚΑ: ΔΓΘΟΗΠΖ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ & ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ 
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ & ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝΛ ΑΛΝΗΘΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ 
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ (ΘΑΡΥ ΡΥΛ ΝΟΗΥΛ) ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΖΟΔΠΗΑ «ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΠΣΔΓΗΝ 
ΑΠΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΝΡΖΡΑΠ (Π.Α.Ξ.) ΠΡΝ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – ΛΔΑΠ 
ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ» - (Α.Κ. 164/22) 

Θχξηε Ξξφεδξε, 

Έρνληαο ππφςε: 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 100 παξ. 4 «Ρα 
απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε 
επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Θαηά ηεο 
αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 360, 
ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ) θαηά πεξίπησζε, 
ηνπ Λ.4412/2016 (Α/147/88-2016)…», 

 ηελ ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 28676/1-12-2022 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, 

παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ζην ζψκα ηε ιήςε απφθαζεο πεξί: 

 έγθξηζεο ηνπ ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.1143/17-1-2023 πξαθηηθνχ 
δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο & ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ γηα ηνλ αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ (θάησ ησλ νξίσλ) γηα 
ηελ ππεξεζία «ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΝΡΖΡΑΠ (Π.Α.Ξ.) 
ΠΡΝ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ- Α.Κ. 164/22. 

 

Ππλ.: π‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.1143/17-1-2023 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο θαη 
αμηνιφγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο & ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα ηνλ 
αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ (θάησ ησλ νξίσλ) γηα ηελ ππεξεζία 
«ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΝΡΖΡΑΠ (Π.Α.Ξ.) ΠΡΝ ΓΖΚΝ 
ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ - Α.Κ. 164/22. 

 
Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 
ΛΡΗΝΓΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ 

ΓΖΚΖΡΟΖΠ 
ΞΑΞΑΕΝΓΙΝ 

ΑΛΡΥΛΗΝΠ 
 



Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 2/2023 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. 
λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
• Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο  απείρε απφ ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, ιφγσ 
ηεο αξηζ. 2377/2022 πξφζθαηεο απφθαζεο ηνπ Π.η.Δ. κε ηελ νπνία θξίζεθαλ 
αληηζπληαγκαηηθέο νη δηαηάμεηο ησλ Λ. 4623/19 θαη 4625/19 γηα ηελ ζχλζεζε ησλ 
Δπηηξνπψλ θαη ηελ εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ απφ ην Γ.Π. πξνο απηέο. 
 

 Ρα κέιε ηεο Ν.Δ. θ.θ. Ξ.Γξεηδειηάο θαη Θ.Ρνκπνχινγινπ απείραλ επίζεο απφ ηελ 
δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, ζεσξψληαο θαηαρξεζηηθφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηελ παξ. 
2.2.6 ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο φξν ζχλαςεο ηνπιάρηζηνλ κίαο (1) ζχκβαζεο γηα 
ινγαξηαζκφ δεκφζηνπ θνξέα, βάζεη ηνπ νπνίνπ απνθιείζηεθαλ νη άιινη δχν 
ζπκκεηέρνληεο απφ ηελ ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, είδε ηελ αξηζ. 
164/2022 ζρεηηθή κειέηε,  ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ζ ηνπ Λ. 3852/10, 
φπσο ηζρχεη θαη : 

1) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ απηέο ηνπ Λ. 

4782/21 

2) Ρνπο φξνπο ηεο ππ΄ αξίζ. πξση. 28676/1-12-2022 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ   

3) Ρν ππ‟ αξηζ. πξση. 1143/17-1-2023 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ, 

4) Ρηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, 

 
Α π ν θ α ζ ί δ ε η    νκόθωλα 

 
Ρελ έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζ. πξση. 1143/17-1-2023 Ξξαθηηθνύ δηελέξγεηαο θαη 
αμηνιφγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο & ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα ηνλ αλνηθηφ 
ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ (θάησ ησλ νξίσλ) γηα ηελ ππεξεζία «ΔΘΞΝΛΖΠΖ 
ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΝΡΖΡΑΠ (Π.Α.Ξ.) ΠΡΝ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ 
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ» (Α.Κ. 164/22), πξνθεηκέλνπ λα 
ζπλερηζζεί ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ. 

 

 Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 360 θαη 361 ηνπ Λ.4412/2016. 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  10/2023 

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 

 
 
 

Δζωηεξηθή Γηαλνκή : 
 

1. Γ/λζε Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ 
2. Αληηδήκαξρν Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ 
3. Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 
4. Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ  
5. Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ 
6. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 
7. Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 
8. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
9. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ  

 
 
 

Ππλεκκέλν : Ρν ππ‟ αξηζ. πξση. 1143/17-1-2023 Ξξαθηηθφ δηελέξγεηαο θαη 
αμηνιφγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο & ηερληθψλ πξνζθνξψλ 
ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ηεο ελ ζέκαηη ππεξεζίαο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 

ΓΖΚΝΠ NEAΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ –ΛΔΑΠ  ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 
ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ-ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  

ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡHN Ξ’ ΑΟ. 24/22 ΑΞΝΦ. ΝΗΘ. 
ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

ΖΚΔΟ/ΛΗΑ: 17/1/2023 
 

ΑΟ. ΞΟΥΡ.: 1143 

 
 

ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ & ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ & 
ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝΛ ΑΛΝΗΘΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ (ΘΑΡΥ 

ΡΥΛ ΝΟΗΥΛ) ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΖΟΔΠΗΑ «ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΡΗΘΖΠ 
ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΝΡΖΡΑΠ (Π.Α.Ξ.) ΠΡΝ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – ΛΔΑΠ 

ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ» - (Α.Κ. 164/22)  

 
Πηε Λέα Σαιθεδφλα θαη ζηνλ πξψην φξνθν ηνπ επί ηεο νδνχ Αραξλψλ 464 θαη Αγ. 

Αλαξγχξσλ Γεκνηηθνχ Θηηξίνπ, ηελ Ξαξαζθεπή 16/12/2022 θαη ψξα 12:10 κ.κ. ζπλήιζε ε 
Δπηηξνπή δηελέξγεηαο - αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ, πνπ νξίζζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 24/22 

Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: ΤΞ0Ρ46ΚΥ0Η-Ρ0Ξ) πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε 

ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη 
ηερληθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο & αμηνιφγεζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ππεξεζία ε νπνία δηεμάγεηαη κε 
ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ (θάησ ησλ νξίσλ) θαη έρεη ηίηιν 

«ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΝΡΖΡΑΠ (Π.Α.Ξ.) ΠΡΝ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ 
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ» - (Α.Κ. 164/22).  

Ζ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ζπλερίζηεθε θαη ηηο παξαθάησ εκέξεο:  

28-12-22, 12-1-23 θαη 17-1-23. 
Θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο 17-1-2023 νινθιεξψζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ. 

 Πε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ παξφληεο: 
1. Ληηνχδεο Πππξίδσλ σο Ξξφεδξνο, 

2. Αγγειφπνπινο Γεκήηξηνο σο Κέινο, 

3. Ξαπάδνγινπ Αληψληνο σο Κέινο (Γξακκαηέαο). 
 

H δηελέξγεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε: 
o ηελ ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 28677/1-12-2022 πεξίιεςε δηαθήξπμεο,  

o ηελ ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 28676/1-12-2022 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, 

o ηελ ππ‟ αξηζκ. 236/2022 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση. 

Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 26178/7-11-2022) έγθξηζεο κειέηεο Α.Κ.164/22 θαη θαηάξηηζεο φξσλ 
δηελέξγεηαο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ (θάησ ησλ νξίσλ) ηνπ Γήκνπ Λέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο. 
 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπνληαη 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. 3463/2006 (Α‟ 114) “Θψδηθαο Γήκσλ & Θνηλνηήησλ” (Α΄114), 

- ηνπ λ. 3852/2010 (Α‟ 87) “Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο”, 

- ηνπ Λ. 4555/2018 (Α΄ 133) «Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο – 
Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΝΡΑ [Ξξφγξακκα 

«ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ Η»] – Οπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΝ.ΓΠ.Α – Οπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε 
θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ 

πνιηηνγξάθεζε – Ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ΞΔΠ»  

- 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. 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. 4912/2022 (Α‟ 59) «Δληαία Αξρή Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο», 

- 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» 

- ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 126 θαη ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ λ. 4819/2021 
«Νινθιεξσκέλν πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ - Δλζσκάησζε ησλ 

Νδεγηψλ 2018/851 θαη 2018/852 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
Ππκβνπιίνπ ηεο 30ήο Καΐνπ 2018 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Νδεγίαο 2008/98/ΔΘ 

πεξί απνβιήησλ θαη ηεο Νδεγίαο 94/62/ΔΘ πεξί ζπζθεπαζηψλ θαη απνξξηκκάησλ 
ζπζθεπαζηψλ, πιαίζην νξγάλσζεο ηνπ Διιεληθνχ Νξγαληζκνχ Αλαθχθισζεο, 

δηαηάμεηο γηα ηα πιαζηηθά πξντφληα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ρσξνηαμηθέο - πνιενδνκηθέο, ελεξγεηαθέο θαη ζπλαθείο 
επείγνπζεο ξπζκίζεηο.» (Α‟ 129 θαη Α‟ 171 Γηφξζσζεο ζθάικαηνο). 

- 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». 

- ηνπ λ. 3419/2005 (Α‟ 297) «Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν (Γ.Δ.ΚΖ.) θαη 
εθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο Λνκνζεζίαο» 

- 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. 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», 

- ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ 
ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ 
πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 

αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 

Δπίζεο ηζρχνπλ φια φζα αλαθέξνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο 
δηαγσληζκνχ (δηαθήξπμε, κειέηε, ηπρφλ δηεπθξηληζηηθά έγγξαθα ηεο πεξεζίαο επί ησλ 

ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο) γηα ηελ ζρεηηθή πξνκήζεηα.  

Πχκθσλα κε ηελ ππ. αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 28676/1-12-2022 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ 
Λέαο  Φηιαδέιθεηαο – Λέαο  Σαιθεδφλαο κε ηίηιν «ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΡΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΝΡΖΡΑΠ (Π.Α.Ξ.) ΠΡΝ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – ΛΔΑΠ 
ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ» - (Α.Κ. 164/22) νξίζηεθαλ: 

o σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ε Ξέκπηε 15/12/2022 θαη ψξα 

14:00, 
o σο εκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ ε Ξαξαζθεπή 16/12/2022 θαη ψξα 12:00 

κ.κ.  
 

Ν δηαγσληζκφο ηεο ππ΄ αξ. πξση. 28676/1-12-2022 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 178448 (αξ. ΔΠΖΓΖΠ) Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ 
Ππζηήκαηνο.  

 
Ζ Δπηηξνπή ηελ 16/12/2022 θαη ψξα 12:20 π.κ. πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγίζεη 

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

θαη θξπθφ πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο) ηνπ Ξξνέδξνπ θαη ελφο κέινπο ηεο θαη επέιεμε 
ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε αξηζκφ 178448 (αξ. ΔΠΖΓΖΠ) θαη δηαπίζησζε φηη αθελφο ν 

δηαγσληζκφο ήηαλ ραξαθηεξηζκέλνο απφ ην ζχζηεκα σο «θιεηδσκέλνο» θαη αθεηέξνπ φηη 
έρνπλ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ζην δηαγσληζκφ, πξνζθνξέο απφ ηηο θάησζη εηαηξείεο:  

 

Α/Α 

ΞΟΝΠΦΝ
ΟΑΠ 

ΞΝΤΖΦΗΝΠ ΑΛΑΓΝΣΝΠ 

ΑΟ. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ 
ΥΟΑ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΑΟ. ΞΟΥΡ. 
ΔΛΡΞΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟ
ΑΠ 

1 POLINDE EE 
316948 14/12/2022 

16:10:36 
- 

2 
ΠΚΟ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ 

317233 14/12/2022 

16:22:19 
31043/2022 

3 
ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΝΓΗΑΛΝΠ 

ΘΑΗ ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ ΔΔ 

315906 15/12/2022 

12:44:45 
- 

 
Ζ Δπηηξνπή επηζεκαίλεη φηη κέρξη εθείλε ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο δελ ήηαλ δπλαηή ε 

πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ Δπηηξνπή πξνέβε ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ Ξαξαζθεπή 
16/12/2022 θαη ψξα 12:29:06. Ν Ξξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ 



ηνπο απαξαίηεηνπο θσδηθνχο γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηαρψξεζαλ δηαδνρηθά 

ζε εηδηθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο ηα δηαπηζηεπηήξηα ηνπο (φλνκα ρξήζηε θαη θξπθφ 

πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο), πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ νη πξνζθνξέο.  
 

 
ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

 

Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πξνέβε ζε έιεγρν ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ 
«Γηθαηνινγεηηθά  Ππκκεηνρήο  – Ρερληθή Ξξνζθνξά»  ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη δηαπίζησζε ηα 

θάησζη: 
 

 
ΞΝΤΖΦΗΝΠ 

ΑΛΑΓΝΣΝΠ 
ΔΔΔΠ 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ 

ΔΞΗΠΡΝΙΖ 

ΡΔΣΛΗΘΖ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

ΡΔΣΛΗΘΖ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ 
ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 

1 POLINDE EE Λαη Λαη Λαη Λαη 

2 

ΠΚΟ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ 
ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ 
ΔΘΛΖΠ 

Λαη Λαη Λαη Λαη 

3 
ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΝΓΗΑΛΝΠ ΘΑΗ 

ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ ΔΔ 
Λαη Λαη Λαη Λαη 

 
Ζ Δπηηξνπή θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο παξέιαβε ηνλ ελζθξάγηζην θάθειν ηεο 

πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο «Π.Κ.Ο. ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ.», 
ν νπνίνο θαηαηέζεθε εκπξφζεζκα ιακβάλνληαο αξηζκφ πξσηνθφιινπ  31043/2022, θαη 

παξαδφζεθε ζηελ Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.4.2. ηεο Γηαθήξπμεο. 
 

Δλ ζπλερεία θαη αθνχ ε Δπηηξνπή έθξηλε φηη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο έρνπλ 

θαηαηεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο νηθείαο Γηαθήξπμεο, εμέηαζε ηα ΔΔΔΠ ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζε ζρέζε κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ νηθεία Γηαθήξπμε, ήηνη „‟…. νη φξνη θαη 
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1. 
έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο δηα ην ΔΔΔΠ…..‟‟, 
δηαπηζηψλνληαο ηα θάησζη: 

 
1. POLINDE EE (έλωζε εηαηξεηώλ «POLINDE Δ.Δ. - PROJECT4 IKE» 

Απφ ηελ εμέηαζε ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ 
Έγγξαθνπ Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ) ζην Κέξνο IV: Θξηηήξηα επηινγήο, ππνελφηεηα Γ: Ρερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα δηαπηζηψζεθε φηη ε πξνζθνξά ηεο έλσζεο εηαηξεηψλ «POLINDE Δ.Δ. 

- PROJECT4 IKE» δελ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξ. 2.2.6 ηεο ελ ιφγσ δηαθήξπμεο θαη 
ζπγθεθξηκέλα ην ζεκείν πνπ αθνξά: «Ρνπιάρηζηνλ κηα (1) ζχκβαζε γηα ινγαξηαζκφ δεκφζηνπ 
θνξέα κε αληηθείκελν ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε δξάζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο», 
θαζψο ε ζχκβαζε πνπ πεξηιακβάλεηαη κε ηίηιν: ινπνίεζε ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

Έξγνπ: FOREST MONITORING SYSTEM FOR EARLY FIRE DETECTION AND ASSESSMENT IN 
THE BALKAN-MED AREA (SFEDA), κε MIS 5013503 θαη ΦΘ 80239, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «INTERREG Balkan – Mediterranean 2014-2020»» αθνξά ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε ζπγγξαθή ζρεδίνπ επηθνηλσλίαο θαη ηειηθψλ παξαδνηέσλ 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ θαη φρη ην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε δξάζεσλ Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο. 
Δπηπξφζζεηα, θακία απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα ππνελφηεηα δε θαίλεηαη λα 

θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξ. 2.2.6 ηεο ελ ιφγσ δηαθήξπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην ζεκείν 

πνπ αθνξά: «Ρνπιάρηζηνλ κηα (1) ζχκβαζε γηα ινγαξηαζκφ δεκφζηνπ θνξέα κε αληηθείκελν 
ηελ πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή θαθέινπ πξφηαζεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε απφ δεκφζηα ή/θαη 
επξσπατθά Σξεκαηνδνηηθά Ξξνγξάκκαηα». 
Υο εθ ηνχηνπ, ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο απνξξίπηεηαη, θαη δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη ζην 

επφκελν ζηάδην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ήηνη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ. 

 

2. ΠΚΟ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ 
Απφ ηελ εμέηαζε ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ, θαζψο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ 

Έγγξαθνπ Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ) ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο θξίλεηαη απνδεθηή θαη κπνξεί λα 
ζπλερίζεη ζην επφκελν ζηάδην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ήηνη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ. 

 
3. ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΝΓΗΑΛΝΠ ΘΑΗ ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ ΔΔ 



Απφ ηελ εμέηαζε ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ 

Έγγξαθνπ Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ) ζην Κέξνο IV: Θξηηήξηα επηινγήο, ππνελφηεηα Γ: Ρερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα δηαπηζηψζεθε φηη ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΝΓΗΑΛΝΠ 
ΘΑΗ ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ ΔΔ» δελ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξ. 2.2.6 ηεο ελ ιφγσ δηαθήξπμεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην ζεκείν πνπ αθνξά: «Ρνπιάρηζηνλ κηα (1) ζχκβαζε γηα ινγαξηαζκφ δεκφζηνπ 
θνξέα κε αληηθείκελν ηελ πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή θαθέινπ πξφηαζεο πξνο 

ρξεκαηνδφηεζε απφ δεκφζηα ή/θαη επξσπατθά Σξεκαηνδνηηθά Ξξνγξάκκαηα». 

Δπηπξφζζεηα, νη ζπκβάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΔΔΔΠ, ήηνη νη «Ξεξηθεξεηαθφ Πρέδην γηα 
ηελ Ξξνζαξκνγή ζηελ Θιηκαηηθή Αιιαγή (ΞεΠΞΘΑ) κε ηελ ζρεηηθή Πηξαηεγηθή Κειέηε 
Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ» θαη «Ξεξηθεξεηαθφ Πρέδην 
γηα ηελ Ξξνζαξκνγή ζηελ Θιηκαηηθή Αιιαγή (ΞεΠΞΘΑ) Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη ηεο 
αληίζηνηρεο Πηξαηεγηθήο Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΠΚΞΔ) ηνπ ΞεΠΞΘΑ Γπηηθήο 
Καθεδνλίαο» δελ θαιχπηνπλ ην ζεκείν ηεο δηαθήξπμεο πνπ αθνξά: «Ρνπιάρηζηνλ κηα (1) 
ζχκβαζε γηα ινγαξηαζκφ δεκφζηνπ θνξέα κε αληηθείκελν ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε 
δξάζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο», θαζψο αλ θαη νη κειέηεο αθνξνχλ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ 
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζην αληηθείκελν ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ δελ πεξηιακβάλεηαη ΘΑΗ ε 

ππνζηήξημε ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 
Υο εθ ηνχηνπ, ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο απνξξίπηεηαη θαη δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη ζην 

επφκελν ζηάδην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ήηνη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ. 
 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ  ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
 

Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή ζπλέρηζε κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο 
πνπ έγηλε απνδεθηή ζην πξνεγνχκελν ζηάδην, ήηνη ηεο εηαηξείαο «ΠΚΟ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ», ζε ζπλάξηεζε κε ηε Γηαθήξπμε θαη ηα εηδηθά 

θξηηήξηα πνπ πξνβιέθζεθαλ ζε απηήλ: 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

 

  
Ζ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΘΚΑΗΛΔΡΑΗ 

ΑΞΝ 100 ΔΥΠ 120 ΒΑΘΚΝΠ 

ΠΛΡΔΙΔΠΡ

ΖΠ ζi (%) 

Βαζκνινγία αλά 

θξηηήξην 

Γηλόκελν 
ζπληειεζηή 

βαξύηεηαο  
επί βαζκνινγία  

 

    
 

ΠΚΟ 
ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ 

Δ.Ξ.Δ. 

ΠΚΟ 
ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ 

Δ.Ξ.Δ. 
A/
A 

                   ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

Ki 

Θαηαλόεζε ηνπ Έξγνπ: 

Θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηνπ πεξηβάιινληνο 
θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ, ζαθήλεηα θαη 

πιεξφηεηα ηεο πξνζθνξάο, ζπκκφξθσζε κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 

30% 105 31,5 

Kii 

Κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε: 

Νξγάλσζε θαη αλάιπζε ησλ πξνζθεξφκελσλ 
ππεξεζηψλ, θαηαιιειφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ 
κεζφδσλ, εξγαιείσλ θαη παξαδνηέσλ. 

30% 105 31,5 

Kiii 

Ξξνγξακκαηηζκόο ινπνίεζεο Έξγνπ: 

Φάζεηο / Ξαξαδνηέα έξγνπ - Σξνλνδηάγξακκα 
πινπνίεζεο έξγνπ. 

20% 120 24 

Kiv 

Νξγάλωζε ηεο ινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ: 

Ξιεξφηεηα θαη επάξθεηα ζρήκαηνο νξγάλσζεο 
νκάδαο έξγνπ θαη θαηαλνκήο εξγαζηψλ, 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο έξγνπ. 

20% 110 22 

 109 

 

Βαζκνιόγεζε θξηηεξίωλ αλάζεζεο ΠΚΟ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ Δ.Ξ.Δ.: 

Θξηηήξην Ki, Θαηαλόεζε ηνπ Έξγνπ: 



Θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ, ζαθήλεηα 

θαη πιεξφηεηα ηεο πξνζθνξάο, ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 

ΒΑΘΚΝΠ : 105 

ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ: Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ζηε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ 

ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ην πιαίζην θαη ην πεξηβάιινλ πινπνίεζεο ηνπ, 
θαηαδεηθλχνληαο ηε ζε βάζνο θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ 

εξγαζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ παξφληνο έξγνπ. Δπηπιένλ, πεξηγξάθεη κε 

ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα φια ηα επηκέξνπο ζηάδηα θαη ππν-παξαδνηέα ηνπ έξγνπ, κε 
ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θαη κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε 

ηνπ. 

Ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, πξνθχπηεη φηη ε πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ 

Αλαδφρνπ, σο πξνο ην αλσηέξσ θξηηήξην, ππεξθαιχπηεη ηηο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 

Θξηηήξην Kii, Κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε: 

Νξγάλσζε θαη αλάιπζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, θαηαιιειφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ κεζφδσλ, εξγαιείσλ θαη παξαδνηέσλ. 

ΒΑΘΚΝΠ : 105 

ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ: Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο παξαζέηεη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ, αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη πξνηείλεη επηκέξνπο ζηνρεπκέλεο 
κεζνδνινγίεο θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία ππνζηήξημεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εηδηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ παξφληνο έξγνπ. Ξαξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε ζθνπηκφηεηα 
ηεο ρξήζεο ηνπο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ θάζε παξαδνηένπ θαη ππεξεζίαο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. Πηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ 
ππνςεθίνπ γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, ζηελ εθηίκεζε θαη 

αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ηνπ έξγνπ, ζηε ρξήζε θαηλνηφκσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηνπ 

έξγνπ θηι. 

Ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, πξνθχπηεη φηη ε πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ 

Αλαδφρνπ, σο πξνο ην αλσηέξσ θξηηήξην, ππεξθαιχπηεη ηηο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 

Θξηηήξην Kiii, Ξξνγξακκαηηζκόο ινπνίεζεο Έξγνπ: 

Φάζεηο / Ξαξαδνηέα έξγνπ - Σξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο έξγνπ. 

ΒΑΘΚΝΠ : 120 

ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ: Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο παξαζέηεη αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο 

ησλ δξάζεσλ, αλά Ξαθέην Δξγαζίαο, θαζψο θαη ηεο απαηηνχκελεο ππνβνιήο ησλ εθάζηνηε 

παξαδνηέσλ, θαηαδεηθλχνληαο ηνπο ρξφλνπο ππνβνιήο ησλ παξαδνηέσλ, ηηο ηερληθέο θαη ηε 
κνξθή ησλ παξαδνηέσλ φπσο θαη ηηο αιιειεμαξηήζεηο ηνπο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλά 

ελφηεηα εξγαζηψλ. Απνηππψλεηαη αλαιπηηθά θαη κε ξεαιηζηηθφηεηα ην ρξνλνδηάγξακκα 
ππνβνιήο ησλ παξαδνηέσλ, ηφζν ζε κνξθή ιεπηνκεξνχο θεηκέλνπ, φζν θαη ζε πίλαθα, 

ηθαλνπνηψληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο. Ν ππνςήθηνο 
Αλάδνρνο πεξηγξάθεη επηπξφζζεηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ 

θαθέινπ αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο, θάηη 

πνπ απνηειεί επηπιένλ παξαδνηέν ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ην Γήκν θαη δελ απαηηείηαη λα 
ππνβιεζεί ζην πνπξγείν. 

Ρέινο, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο επηζεκαίλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ 
παθέησλ εξγαζίαο Ξ.1., Ξ.2. θαη Ξ.3. ζα είλαη ζχκθσλε κε ηελ πξνβιεπφκελε θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ ζην πνπξγείν, ζχκθσλα κε ην Αξ.1 παξ.3 ηεο .Α. (ΦΔΘ 

5553/Β/2021) θαη δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκπηπμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο 
ηνπ έξγνπ, κε ζηφρν ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ρξεκαηνδφηεζεο. 

Ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, πξνθχπηεη φηη ε πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ 
Αλαδφρνπ, σο πξνο ην αλσηέξσ θξηηήξην, ππεξθαιχπηεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηηο 

ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

Θξηηήξην Kiv, Νξγάλωζε ηεο ινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ: 



Ξιεξφηεηα θαη επάξθεηα ζρήκαηνο νξγάλσζεο νκάδαο έξγνπ θαη θαηαλνκήο εξγαζηψλ, 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο έξγνπ. 

ΒΑΘΚΝΠ : 110 

ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ: Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο παξαζέηεη νξγαλσηηθφ ζρήκα πνπ αλαιχεηαη ζε 

επηηειηθφ, ηαθηηθφ επίπεδν θαη επίπεδν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Γίλεηαη ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ 
ξφισλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ γηα θάζε κέινο ηεο Νκάδαο έξγνπ, κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε 

γλψζε θαη ηελ πνιπεηή εκπεηξία ηνπ. Ζ πεξηγξαθή ηνπ ζρήκαηνο Γηνίθεζεο θαη πινπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ είλαη αλαιπηηθή, κε μεθάζαξε θαηαλνκή ξφισλ ζηελ Νκάδα έξγνπ θαη μεθάζαξε 
πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

Ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, πξνθχπηεη φηη ε πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ 
Αλαδφρνπ, σο πξνο ην αλσηέξσ θξηηήξην, θαιχπηεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ππνρξεσηηθέο 

απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο. 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ 

παξαθάηω ηύπν :  

ΠΒη = (Ki x ζi) + (Θii x ζii) + (Θiii x ζiiii) + (Θiv x ζiv) θαη είλαη: 

ΠΒη = (105*30%)+(105*30%)+(120*20%)+(110*20%)= 109 

Όπνπ: ΠΒη: Δίλαη ν ζπλνιηθφο βαζκφο  ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 

Θi,: Δίλαη ε βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ i ηεο πξνζθνξάο 

ζi: Δίλαη ν αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ 

 
Ρν παξφλ Ξξαθηηθφ νινθιεξψζεθε ηελ 17-1–2023. 

 
Γηα ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα, ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη απφ ηα θάησζη κέιε θαη δηαβηβάδεηαη ζην Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. γηα 
δηθέο ηνπ πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

 

 
 

Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 
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