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         ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
ΓΖΚΝΠ  

Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 

 

   
Λέα Φηιαδέιθεηα   1/3/2023    
   
Αξηζ. Ξξση. : 4843 

     Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ πεξεζηώλ 
Ρκήκα πνζηήξημεο  
Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ  

 
Γξαθείν  Νηθ. Δπηηξνπήο 

                         
Ραρ. Γ/λζε:   Γεθειείαο 97 
                     143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα 
Ξιεξ.        : Ξιέζζαο Θσλ/λνο 
Ρει.          :  213-2049085-86 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α  

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 7/2023 ηαθηηθήο  Ππλεδξίαζεο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο 
 

Αξηζ. Απόθαζεο : 32/2023      
                             
 
                                                                                             
                                                                                            Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ 
                                                                                                                                                             

   «Έγθξηζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: “Αζηηθή 
αλαδσνγόλεζε, αλάπιαζε ρώξνπ νδνύ Ιάξλαθνο θαη δηάλνημε 
πεδνδξόκνπ ζην Ν.Ρ. 243Β Γ.Δ.Λ.Φ.”  (A.M. : 99/2021)». 

 
 

  Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα ηελ 22α   
ηνπ κήλα Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2023, εκέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
Ππλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ε Νηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 4179/7/17-2-2023 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε 
θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα 
Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ήηαλ :      
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ΞΑΟΝΛΡΔΠ 
 
1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο, 2) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, Αληηπξόεδξνο 3) 
Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινύζνο Σξήζηνο 6) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 7) Ρνκπνύινγινπ 
Θσλζηαληίλνο 8) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο 
δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ». 
 
ΑΞΝΛΡΔΠ  
 
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθε, έρνληαο πξνεγνπκέλσο 
ελεκεξώζεη ζρεηηθά. 

 
Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγνύκελνο ην 1ν 
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :  
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 3483/10-2-2023 εηζήγεζε ηεο νξηζζείζαο κε ηελ αξηζ. 282/2022 
απόθαζε Ν.Δ. Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκνύ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο : 
 

Θέκα : Έγθξηζε απνηειέζκαηνο αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: «ΑΠΡΗΘΖ ΑΛΑΕΥΝΓΝΛΖΠΖ, 
ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΣΥΟΝ ΝΓΝ ΙΑΟΛΑΘΝΠ ΘΑΗ ΓΗΑΛΝΗΜΖ ΞΔΕΝΓΟΝΚΝ ΠΡΝ Ν.Ρ. 243Β 
ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ Λ. ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ» A.M. : 99/2021» 

  Πρεη. : Ρν ππ’ αξηζ. πξση. Γ.Λ.Φ.-Λ.Σ. 2960/07-02-2023 Ξξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο  Γηαγσληζκνύ  
 

 
Θύξηε Ξξόεδξε, 

 
Ιακβάλνληαο ππόςε ην ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.-Λ.Σ. 2960/07-02-23 Ξξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ επί ζέκαηνο έξγνπ, παξαθαινύκε ζε πξώηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα εηζάγεηε ην ζέκα γηα ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο, έγθξηζεο απνηειέζκαηνο ηνπ 

αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ ηνπ Έξγνπ «ΑΠΡΗΘΖ ΑΛΑΕΥΝΓΝΛΖΠΖ, ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΣΥΟΝ ΝΓΝ 

ΙΑΟΛΑΘΝΠ ΘΑΗ ΓΗΑΛΝΗΜΖ ΞΔΕΝΓΟΝΚΝ ΠΡΝ Ν.Ρ. 243Β ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ Λ. 

ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ» A.M. : 99/2021», ζηελ εηαηξεία «ΘΟΗΑΘΑΘΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ & ΠΗΑ Δ.Δ.», ε νπνία 

ζύκθσλα κε ην αλσηέξσ ζρεηηθό πξαθηηθό θεξύζζεηαη πξνζσξηλόο κεηνδόηεο κε εληαίν πνζνζηό 

έθπησζεο 38,80%. 

 
Δπηζεκαίλεηαη όηη θαηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηα 

άξζξα 360 θαη 361 ηνπ Λ.4412/2016. 
 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ 
νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 7/2023 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. 
Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξόεδξνο πξόηεηλε ζηα κέιε ηεο Ν.Δ. ηελ αλαβνιή ιήςεο 
απόθαζεο επί ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ έγθξηζε απνζηνιήο πξόζθιεζεο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
88 ηνπ Λ. 4412/16 θαη ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο, ζηνπο ηξεηο  (3) πξώηνπο κεηνδόηεο, ησλ νπνίσλ νη 
πξνζθνξέο έγηλαλ δεθηέο ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό, πξνθεηκέλνπ απηνί λα πξνβνύλ εληόο δεθαεκέξνπ 
ζηελ αηηηνιόγεζε θαη ηεθκεξίσζε  ησλ αληίζηνηρσλ πξνζθνξώλ ηνπο θαη ηελ ελ ζπλερεία θαη κεηά από 
έθθξαζε γλώκεο ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ επί ησλ αλσηέξσ αηηηνινγήζεσλ επαλεηζαγσγή 
ηνπ ζέκαηνο ζε επόκελε Ππλεδξίαζε ηεο Νηθ. Δπηηξνπήο γηα ιήςε ηεο ηειηθήο απόθαζεο. Πηε ζπλέρεηα ν 
ίδηνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
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 Θαηά ηνπ ζέκαηνο, σο εηζάγεηαη, δήισζε όηη ηάζζεηαη ην κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Ξ.Γξεηδειηάο, 
ζεσξώληαο αζύκθνξν ην πνζνζηό έθπησζεο ηνπ πξώηνπ κεηνδόηε. 
 

 πέξ ηεο απνζηνιήο πξόζθιεζεο γηα αηηηνιόγεζε πξνζθνξάο κόλν ζηνλ πξώην κεηνδόηε 
ηάρζεθε ην κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Θ.Ρνκπνύινγινπ. 
 

 πέξ ηνπ ζέκαηνο, σο εηζήρζε, ζεσξώληαο εύινγν ην πνζνζηό έθπησζεο ηνπ πξώηνπ κεηνδόηε, 
ηάρζεθε ην κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο. 
 
Ζ Ν.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο, ηελ πξόηαζε ηνπ θ. 

Ξξνέδξνπ, είδε ηελ αξηζ. 99/2021 ζρεηηθή κειέηε, ηo αξηζ. πξση.  2960/07-02-2023 Γ.Λ.Φ.-Λ.Σ. 1ν 

Ξξαθηηθό ζπλεδξίαζεο  ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 282/2022 απόθαζε Ν.Δ., ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ε ηνπ Λ. 3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 40 

παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20 θαη εθ λένπ από απηέο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Λ. 5013/23, απηέο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ 

Λ. 4412/16 θαη κειέηεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο 

 
Α π ν θ α ζ ί δ ε η    θαηά πιεηνςεθία 

(6 ΞΔΟ απνζηνιήο πξόζθιεζεο ζηνπο ηξεηο πξώηνπο κεηνδόηεο 
1 ΞΔΟ απνζηνιήο πξόζθιεζεο κόλνλ ζηνλ πξώην κεηνδόηε 

1 ΞΔΟ ηνπ ζέκαηνο σο εηζάγεηαη 
1 ΘΑΡΑ ηνπ ζέκαηνο σο εηζάγεηαη) 

 
  Ρελ αλαβνιή ιήςεο απόθαζεο επί ηνπ ζέκαηνο ηεο έγθξηζεο η ν π  πrη’ αξηζκ. rηξση. 

2960/07-02-2023 Γ.Λ.Φ.-Λ.Σ. 1 ν π  Ξξαθηηθνύ ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ 

αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ ηνπ Έξγνπ «ΑΠΡΗΘΖ ΑΛΑΕΥΝΓΝΛΖΠΖ, ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΣΥΟΝ ΝΓΝ 

ΙΑΟΛΑΘΝΠ ΘΑΗ ΓΗΑΛΝΗΜΖ ΞΔΕΝΓΟΝΚΝ ΠΡΝ Ν.Ρ. 243Β ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ Λ. 

ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ» A.M. : 99/2021» θαη ηελ έγθξηζε απνζηνιήο πξόζθιεζεο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Λ. 4412/16 θαη ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο, ζηνπο ηξεηο  (3) πξώηνπο κεηνδόηεο, ησλ 

νπνίσλ νη πξνζθνξέο έγηλαλ δεθηέο ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό, πξνθεηκέλνπ απηνί λα πξνβνύλ εληόο 

δεθαεκέξνπ ζηελ αηηηνιόγεζε θαη ηεθκεξίσζε  ησλ αληίζηνηρσλ πξνζθνξώλ ηνπο θαη ηελ ελ ζπλερεία 

θαη κεηά από έθθξαζε γλώκεο ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ επί ησλ αλσηέξσ αηηηνινγήζεσλ 

επαλεηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο ζε επόκελε Ππλεδξίαζε ηεο Νηθ. Δπηηξνπήο γηα ιήςε ηεο ηειηθήο απόθαζεο. 

 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  32/2023 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  
 

Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                   ΡΑ  ΚΔΙΖ 
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 
 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΘΑΗ ΞΟΝΔΓΟΝΠ 
ΡΖΠ ΝΗΘ. ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

 
 

ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ 
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Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ πεύζπλε ηεο πεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ  
 
Ιεβαληή Δκκαλνιία 

 
 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή :  
 

- Γ/λζε Ρερληθώλ πεξεζηώλ 
- Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
- Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
- Ρκήκα Ξξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ πνζέζεσλ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ  

 
 
ΠΛ.: Ρν αξηζ. πξση. 2960/07-02-2023 1°Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ. 
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1ο  Ξ   Ο   Α   Θ   Ρ   Η   Θ   Ν      Π      Λ   Δ   Γ   Ο  Η   Α   Π   Ζ   Π 

 

Αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή), άξζξν 95 παξ. 2α ηνπ Λ. 4412/2016, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: «ΑΠΡΗΘΖ 

ΑΛΑΕΥΝΓΝΛΖΠΖ, ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΣΥΟΝ ΝΓΝ ΙΑΟΛΑΘΝΠ ΘΑΗ ΓΗΑΛΝΗΜΖ ΞΔΕΝΓΟΝΚΝ ΠΡΝ 

Ν.Ρ. 243Β ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ Λ. ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ» A.M. : 99/2021», πξνυπνινγηζκνχ 

678.072,00 € (κε Φ.Ξ.Α. 24%) θαη θσδηθφ ΔΠΖΓΖΠ 194119. 

 

Πην Γεκνηηθφ Θηίξην Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, επί ηεο νδνχ Αραξλψλ 464 & Αγίσλ 

Αλαξγχξσλ 2νο φξνθνο, ζηα γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ, ηελ Ρξίηε 07-02-2023 

θαη ψξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πνπ φξηζε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Λέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο κε ηελ ππ’ αξηζ. 282/2022 Απφθαζε (αξηζ. πξση. Γ.Λ.Φ.-Λ.Σ. 

30356/14-12-22, ΑΓΑ:9ΕΜ546ΚΥ0Η-Β7Ν), πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε 

θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη λα ζπληάμεη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Λ. 4412/2016(Α’147) θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ (φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα) θαη κε 

ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: «ΑΠΡΗΘΖ ΑΛΑΕΥΝΓΝΛΖΠΖ, ΑΛΑΞΙΑΠΖ 

ΣΥΟΝ ΝΓΝ ΙΑΟΛΑΘΝΠ ΘΑΗ ΓΗΑΛΝΗΜΖ ΞΔΕΝΓΟΝΚΝ ΠΡΝ Ν.Ρ. 243Β ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ Λ. 

ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ» A.M. : 99/2021». 

Πηε ζπλεδξίαζε ηεο ΔΓ ήηαλ παξφληεο :  

 

1 
ΑΘΑΛΑΠΗΑΓΖΠ ΚΑΟΗΝΠ-
ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 

ΡΝΞΝΓΟΑΦΝΠ ΚΖΣ/ΘΝΠ - ΞΔ  
Γ.Ρ..Γ.Λ.Φ-Λ.Σ. 

  

 
σο πξφεδξνο 
 

2 
ΑΛΑΠΡΑΠΝΞΝΙΝ ΑΛΡΥΛΗΑ 
 

ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ -ΡΔ - 
Γ.Ρ..Γ.Λ.Φ-Λ.Σ.Λ                                                        

  
σο κέινο 
 

3 
ΑΠΖΚΑΘΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ 

 

ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ – ΞΔ   

Γ.Ρ..Γ.Λ.Φ-Λ.Σ. 

 

 

σο κέινο 
 
 

Ζ Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ –  
ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 
ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  
ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ 282/22 Α.Ν.Δ. Γ.Λ.Φ.-Λ.Σ. 
 
ΔΟΓΝ: «ΑΠΡΗΘΖ ΑΛΑΕΥΝΓΝΛΖΠΖ, ΑΛΑΞΙΑΠΖ 
ΣΥΟΝ ΝΓΝ ΙΑΟΛΑΘΝΠ ΘΑΗ ΓΗΑΛΝΗΜΖ 
ΞΔΕΝΓΟΝΚΝ ΠΡΝ Ν.Ρ. 243Β ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ 
ΔΛΝΡΖΡΑΠ Λ. ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ»  
A.M. : 99/2021» 
ΘΥΓΗΘΝΠ ΔΠΖΓΖΠ: 194119 

 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ: 07-02-2023 

ΑΟ. ΞΟΥΡ. :2960 
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«ΑΠΡΗΘΖ ΑΛΑΕΥΝΓΝΛΖΠΖ, ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΣΥΟΝ ΝΓΝ ΙΑΟΛΑΘΝΠ ΘΑΗ ΓΗΑΛΝΗΜΖ 

ΞΔΕΝΓΟΝΚΝ ΠΡΝ Ν.Ρ. 243Β ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ Λ. ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ» 

A.M.:99/2021», φπσο απηνί αλαγξάθνληαη ζηελ Ξεξίιεςε Γηαθήξπμεο θαη Γηαθήξπμε 

(22PROC011881305), αλαθέξεη ηα εμήο: 

Ν δηαγσληζκφο δηεμήρζε ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή Γηαθήξπμε, κέζσ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (θαινχκελν ζην εμήο «Πχζηεκα») θαη έιαβε αχμνληα αξηζκφ ΔΠΖΓΖΠ ηνλ α/α 

194119. 

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ήηαλ ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ Γηαθήξπμε ε 

Ξαξαζθεπή 20-01-2023 θαη ψξα 23:59:00 θαη ε εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ε Ρεηάξηε 25-01-2023 

θαη ψξα 09:30:00. 

Κε ηελ ππ’ αξ. 8/2023 (ΑΓΑ:ΤΞΔΠ46ΚΥ0Η-71Ρ) απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθε 

παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαηά 15 εκεξνινγηαθέο κέξεο 

ήηνη έσο ην Πάββαην 04-02-2023 θαη ψξα 23:59:00 θαη σο εκεξνκελία απνζθξάγηζεο νξίζηεθε ε 

Ρξίηε 07-02-2023 θαη ψξα 11:00:00. 

 

Πηε ζπλέρεηα ε ΔΓ 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 194119, δηαπίζησζε φηη αθελφο ν 

δηαγσληζκφο ήηαλ ραξαθηεξηζκέλνο σο «θιεηδσκέλνο» θαη αθεηέξνπ φηη ζπλνιηθά νη πξνζθνξέο πνπ 

ππνβιήζεθαλ εκπξφζεζκα ζην δηαγσληζκφ ήηαλ έξι (06) ζχκθσλα κε ηνλ Θαηάινγν Ππκκεηερφλησλ, 

πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξφλ Ξξαθηηθφ. 

 

A/A Δπσλπκία Ξξνζθέξνληα Σξφλνο πνβνιήο Ξξνζθνξάο 

1 ΑΛΥΛΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ 

ΔΙΙΑΓΝΠ (δ.η. Δ.ΘΑΡ.ΔΙ. Α.Ρ.Δ.) 

03/02/2023 09:48:08 

2 Π. ΘΑΟΑΒΔΙΑΠ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ - 

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ κε δ.η. 

΄΄ ΠΞΟΝΠ ΘΑΟΑΒΔΙΑΠ Α.Ρ.Δ΄΄ 

03/02/2023 10:28:48 

3 ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ 

ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ TRITON 

ACT ME ΓΡ:TRITON ACT AE 

03/02/2023 10:54:29 

4 ΑΡΡΗΘΖ ΡΝΚΖ ΑΡΔ 03/02/2023 14:42:05 

5 ΓΝΚΗΘΖ ΑΘΖΛΥΛ Α.Ρ.Δ. 04/02/2023 13:53:05 

6 ΣΟΖΠΡΝΠ ΘΟΗΑΘΑΘΖΠ ΘΑΗ ΠΗΑ ΔΔ 04/02/2023 19:16:14 

 

Έηζη ε Δ.Γ. πξνέβε: 
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1.  Πηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε (07-02-2023, ψξα 11:37) ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 

Ππκκεηνρήο» θαη ηνπ ππνθαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά». 

2.  Πηελ αλάξηεζε ηνπ Ξίλαθα Ππκκεηερφλησλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ 

γλψζε νη πξνζθέξνληεο. Ρν αξρείν αλαξηήζεθε ζην Πχζηεκα ΔΠΖΓΖΠ θαη σο εζσηεξηθφ θαη σο 

εμσηεξηθφ έγγξαθν (εμσηεξηθφ πξνο Νηθνλνκηθνχο Φνξείο). 

3.  Πε έιεγρν θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, ηεο νιφγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ησλ πνζνζηψλ 

έθπησζεο, βάζεη ηεο παξαγσγήο ζρεηηθνχ ςεθηαθνχ αξρείνπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, κέζα 

απφ ην ππνζχζηεκα. 

4.  Πηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κέζσ ηνπ ειέγρνπ νκαιφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηα άξζξα 95 θαη 98 ηνπ Λ. 4412/2016, γηα ηηο νξηζκέλεο δχν νκάδεο εξγαζηψλ. 

 Ρα αξρεία ειέγρνπ νκαιφηεηαο πνπ παξήρζεζαλ κέζσ ΔΠΖΓΖΠ ελζσκαηψζεθαλ ζε έλα εληαίν 

αξρείν, ην νπνίν αλαξηήζεθε σο Δζσηεξηθφ Αξρείν ζην Πχζηεκα. 

5.  Πε έιεγρν ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ.  

Ζ Δ.Γ., ηελ ίδηα εκέξα μεθίλεζε ηνλ έιεγρν ησλ ειεθηξνληθψλ ππνθαθέισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο Γηαθήξπμεο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο  

Πχκθσλα κε ην άξζξν 24.2 ηεο Γηαθήξπμεο, o ειεθηξνληθφο ππνθάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά 

Ππκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα:  

- α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο( ΔΔΔΠ ) 

- β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ηνπ άξζξνπ 15 ηεο Γηαθήξπμεο 

Διέγρζεθε ε πιεξφηεηα ησλ ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο 

Γηαθήξπμεο, ε νπνία θαηαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (θαηά ηε ζεηξά ηνπ αξρηθνχ πίλαθα 

κεηνδνζίαο).  

ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΙΔΓΣΝ ΞΙΖΟΝΡΖΡΑΠ ΞΝΦΑΘΔΙΝ «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» 

 

 

Θαηά ην άξζξν 23.1 ηεο Γηαθήξπμεο, ειέγρζεθαλ ηα Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ) 

ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, κε ηα νπνία νη δηαγσληδφκελνη Ν.Φ. πξναπνδεηθλχνπλ φηη 

πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο: 

A/A Δπωνςμία Ξποζθέπονηα Τηθιακά 
πογεγπ. 

ΔΔΔΠ 

Απιθμόρ 
Δγγςηηικήρ 

Α/Α Βεβαιώζεων 
Δγκςπόηηηαρ ΡΚΔΓΔ 

Έλεγσορ 
Δγγςηηικών 

1 

ΑΛΥΛΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ 
ΔΙΙΑΓΝΠ (δ.η. Δ.ΘΑΡ.ΔΙ. 

Α.Ρ.Δ.) 

NAI 
ΡΚΔΓΔ 

e-168743/01-02-23 
V/156176 

 07/02/2023 
ΛΑΗ – θάιπςε 

απαίηεζεο 

2 

Π. ΘΑΟΑΒΔΙΑΠ ΑΛΥΛΚΖ 
ΡΔΣΛΗΘΖ - 

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ 

ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ 
ΔΡΑΗΟΔΗΑ κε δ.η. 

«ΠΞΟΝΠ ΘΑΟΑΒΔΙΑΠ 
Α.Ρ.Δ» 

NAI 
ΡΚΔΓΔ 

e-168765/01-02-23 
V/156177 

07/02/2023 
ΝΣΗ-ΞΑΟΑΙΔΗΤΖ 

3 

ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ 
ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΖ 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ TRITON 

ACT κε δ.η «TRITON ACT 
AE» 

NAI 
ΡΚΔΓΔ 

e-166471/09-01-23 
V/156179 

07/02/2023 
ΛΑΗ – θάιπςε 

απαίηεζεο 

4 ΑΡΡΗΘΖ ΡΝΚΖ ΑΡΔ NAI 
ΡΚΔΓΔ 

e-168809/01-02-23 
V/156181 

07/02/2023 
ΛΑΗ – θάιπςε 

απαίηεζεο 

5 
ΓΝΚΗΘΖ ΑΘΖΛΥΛ Α.Ρ.Δ. 

NAI 
ΡΚΔΓΔ 

e-168811/02-02-23 
V/156183 

07/02/2023 
ΛΑΗ – θάιπςε 

απαίηεζεο 

6 
ΣΟΖΠΡΝΠ ΘΟΗΑΘΑΘΖΠ 

ΘΑΗ ΠΗΑ ΔΔ NAI 
ΡΚΔΓΔ 

e-169031/03-02-23 
V/156185 

07/02/2023 
ΛΑΗ – θάιπςε 

απαίηεζεο 
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 α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο Γηαθήξπμεο, 

 β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

22 Β-Δ ηεο Γηαθήξπμεο. 

Πηε ζπλέρεηα ε ΔΓ πξνέβε ζηνλ έιεγρν εγθπξφηεηαο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο, 

ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην εδάθην δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ λ.4412/2016. 

Όιεο νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ήηαλ e-εγγπεηηθέο ΡΚΔΓΔ θαη ν έιεγρνο εγθπξφηεηαο ηνπο έγηλε 

ειεθηξνληθά ζηνλ ηζηφηνπν  https://www.tmede.gr. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο φισλ ησλ 

Γηαγσληδνκέλσλ κε έγθπξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά Γηαγσληζκνχ (κε α/α ζεηξάο κεηνδνζίαο απφ 1-12) 

βξέζεθαλ έγθπξεο σο πξνο ηελ απζεληηθφηεηα ηεο έθδνζήο ηνπο. 

Θαηά ηνλ έιεγρν, φκσο, ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο σο πξνο ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 

15.3, ε Δ.Γ. δηαπίζησζε φηη δελ πιεξνχηαη ε απαίηεζε ηεο Γηαθήξπμεο σο πξνο ηνλ ρξφλν ηζρχνο απφ 

έλαλ Νηθνλνκηθφ Φνξέα. 

Ππγθεθξηκέλα ε Γηαθήξπμε ζην άξζξν 15.3 νξίδεη φηη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο «πξέπεη λα 

ηζρύνπλ ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

άξζξνπ 19 ηεο Δηαθήξπμεο, ήηνη κέρξη 21ε Μαξηίνπ 2024. Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο Πξνζθνξάο, νξίδεηαη 

ωο δεθαηξείο (13) κήλεο από ηελ εκεξνκελία ιήμεο Υπνβνιήο ηεο Πξνζθνξώλ.» 

Ππλεπψο, κεηά απφ ηελ παξάηαζε (αξ. απφθαζεο 8/2023 ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο), ε 

θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο, ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ε 

04-04-2024 θαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο ηνπιάρηζηνλ 425 εκέξεο. 

Ππλεπψο, δελ πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 15.3 ηεο Γηαθήξπμεο, ζρεηηθά κε ηελ ππνβιεζείζα 

εγγπεηηθή επηζηνιή θαη απνθιείεηαη απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ν Ν.Φ.: Π. ΘΑΟΑΒΔΙΑΠ 

ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ -ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ κε δ.η. «ΠΞΟΝΠ 

ΘΑΟΑΒΔΙΑΠ Α.Ρ.Δ» θαζψο ε ηζρχο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο πνπ θαηέζεζε ήηαλ 412 

κέξεο.  

 

Νη ππφινηπνη Νηθνλνκηθνί Φνξείο ππέβαιαλ νξζψο ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο.  

 

Ν Ξίλαθαο κεηνδνζίαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο  (δηθαηνινγεηηθά θαη 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο) θξίζεθαλ απνδεθηέο (ηειηθφο πίλαθαο κεηνδνζίαο), δηακνξθψλεηαη σο 

αθνινχζσο: 

ΡΔΙΗΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΥΛ ΘΑΡΑ ΠΔΗΟΑ ΚΔΗΝΓΝΠΗΑΠ 

 
 

Α/Α Α/Α 

πποζθοπάρ 

Α/Α 

Πειπάρ 

μειοδοζίαρ 

Δπωνςμία Ξποζθέπονηα Ξοζοζηό 

1 277122 1 ΣΟΖΠΡΝΠ ΘΟΗΑΘΑΘΖΠ ΘΑΗ ΠΗΑ ΔΔ 38,80 % 

2 275153 2 ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ 

ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

TRITON 

ACT κε δ.η «TRITON ACT AE» 

22,20 % 

3 278837 3 ΓΝΚΗΘΖ ΑΘΖΛΥΛ ΑΡΔ 21,67 % 

4 275274 4 ΑΡΡΗΘΖ ΡΝΚΖ ΑΡΔ 5,53 % 

5 276777 5 ΑΛΥΛΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ 

ΔΙΙΑΓΝΠ (δ.η. Δ.ΘΑΡ.ΔΙ. Α.Ρ.Δ.) 

2,00 % 

https://www.tmede.gr/
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Βάζεη ηνπ ΡΔΙΗΘΝ ΞΗΛΑΘΑ ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΥΛ ΘΑΡΑ ΠΔΗΟΑ ΚΔΗΝΓΝΠΗΑΠ, ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, είλαη ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΣΟΖΠΡΝΠ 

ΘΟΗΑΘΑΘΖΠ ΘΑΗ ΠΗΑ ΔΔ» κε πνζνζηφ κέζεο έθπησζεο πξνζθνξάο (Δκ) 38,80 % θαη Πχλνιν 

Γαπάλεο ηνπ Έξγνπ θαηά ηελ πξνζθνξά, 339.593,27 € (ρσξίο Φ.Ξ.Α.). 

 

Θαηφπηλ ηνχηνπ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

 

                                                        

                                                     Δ ι ζ η γ ε ί η α ι   
 

ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (αλάδεημε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) βάζεη ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο, φπσο 

απηά νξίζηεθαλ ζηε Γηαθήξπμε, ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα «ΣΟΖΠΡΝΠ ΘΟΗΑΘΑΘΖΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Δ.Δ.» 

κε κέζε έθπησζε 38,80 % θαη Πχλνιν Γαπάλεο ηνπ Έξγνπ θαηά ηελ πξνζθνξά 339.593,27 € (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.). 

 

 

Πην ζεκείν απηφ, ε ΔΓ νινθιεξψλεη ην παξφλ πξαθηηθφ θαη απνζηέιιεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ΔΠΖΓΖΠ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

 

Πηε ζπλέρεηα ε Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζα δηαβηβάζεη ην Φάθειν ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ 

ρεηξηζηή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

 

 

 

 

   Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 

 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ        ΡΑ ΚΔΙΖ 

 

 

ΑΘΑΛΑΠΗΑΓΖΠ ΚΑΟΗΝΠ-ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ    ΑΛΑΠΡΑΠΝΞΝΙΝ ΑΛΡΥΛΗΑ 

 

 

 

         ΑΠΖΚΑΘΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ 
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