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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 24/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο 
 

Αξηζ. Απφθαζεο : 149/2020 
 
 
                                                                            Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
 

«Έγθξηζε πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο 
δηθαηνινγεηηθψλ/ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζπλνπηηθνχ 
δηαγσληζκνχ ππεξεζίαο “πληήξεζε Ζ/Κ & ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ Ιίκλεο, ζπζηήκαηνο πξνιεπηηθήο 
ππξνπξνζηαζίαο & άξδεπζεο Άιζνπο” (Α.Κ. 
11/2020)». 
 

 
 
ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 8 ηνπ κήλα Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 9.30 π.κ. 
ζπλήιζε ζε  θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΛΠ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 
40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο 
δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 14527/25/3-7-2020 έγγξαθε 
πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε 
λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
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Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :     
  
ΠΑΡΟΝΣΔ 
 

1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο  2) Σάθαο Ζιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) 
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Παπαθψζηα Αλζή 5) Σνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 
6) Γξεηδειηάο Παληειήο θαη 7) εξεηάθεο Ληθφιανο, κέιε. 

 
ΑΠΟΝΣΔ  
 
1) Κπεξδέζεο ππξίδσλ θαη 2) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, 

αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο 
Ο.Δ. Αληί ηνπ πξψηνπ παξέζηε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ 
Λ. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ην  αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο 
ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ «Λέα Φηιαδέιθεηα Λέα Υαιθεδφλα Πνιηηψλ Πνιηηεία» 
θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ. 
 

 
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 3οζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :  
 
Θπξίεο θαη Θχξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 14465/3-7-2020 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο 
Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο : 
 
ΘΔΜΑ: Έγκπιζη ππακηικού διενέπγειαρ διαγυνιζμού & αξιολόγηζηρ 
δικαιολογηηικών/ηεσνικών πποζθοπών ηος ζςνοπηικού διαγυνιζμού γηα 
ηελ ππεξεζία κε ηίηιν «ςνηήπηζη Η/Μ και λοιπών εγκαηαζηάζευν λίμνηρ, 
ζςζηήμαηορ πποληπηικήρ πςποπποζηαζίαρ  και άπδεςζηρ άλζοςρ» 
(ΑΜ.11/2020). 
 
ΥΔΣ.: Σο ςπ. απ. ππυη14126/30-6-2020ππακηικό διενέπγειαρ διαγυνιζμού 
&αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών/ηεσνικών πποζθοπών ηος ζςνοπηικού 
διαγυνιζμού γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν «ςνηήπηζη Η/Μ και λοιπών 
εγκαηαζηάζευν λίμνηρ, ζςζηήμαηορ πποληπηικήρ πςποπποζηαζίαρ  και 
άπδεςζηρ άλζοςρ» (ΑΜ. 11/2020). 
 
 
 Κε ην αλψηεξν ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο  - αμηνιφγεζεο 
ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ςνηήπηζη Η/Μ και λοιπών εγκαηαζηάζευν λίμνηρ, 
ζςζηήμαηορ πποληπηικήρ πςποπποζηαζίαρ  και άπδεςζηρ άλζοςρ» (ΑΜ. 
11/2020), πνπ νξίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2020 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο , ην νπνίν ζαο δηαβηβάδνπκε, παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ζην ζψκα, 
ηε ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ή κε, ηνπ ππ.΄αξίζκ.14126/30-6-2020πξαθηηθνχ 
δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ &αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών/ηεσνικών 
πποζθοπών ηος ζςνοπηικού διαγυνιζμού γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν 
«ςνηήπηζη Η/Μ και λοιπών εγκαηαζηάζευν λίμνηρ, ζςζηήμαηορ 
πποληπηικήρ πςποπποζηαζίαρ  και άπδεςζηρ άλζοςρ»(ΑΜ. 11/2020) και ηη 
ζςνέσιζη ηηρ διαδικαζίαρ (άνοιγμα οικονομικών πποζθοπών) υρ εξήρ: 
 
 
Ζ Δπηηξνπή κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 
φισλ ησλ δηαγσληδφκελσλ, απνθάζηζε φηη γίλεηαη δεθηή ε πξνζθνξά ηνπ 
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νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΓΙΧΣΗ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΟΤ ΚΧΝ/ΝΟΤ» (απιθμόρ πποζθοπάρ 
: 13634/25-06-2020), επεηδή ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη ηερληθέο πξνζθνξέο ηνπ 
είναι πλήπυρ οπθά και αποδεκηά για ηη ζςνέσιζη ηηρ διαδικαζίαρ.  
 
Ζ Δπηηξνπή απνξξίπηεη ηνπο παξαθάησ δηαγσληδφκελνπο, δηφηη δελ πξνζθφκηζαλ ηηο  
απαξαίηεηεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.2.2 ηεο 
δηαθήξπμεο. Δπίζεο θαηά ησλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ δηαπηζηψζεθαλ πιήζνο ειιείςεσλ (βεβαίσζε απηνςίαο, 
ζπλεξγαζία κε εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ζηα ζπζηήκαηα 
PLC-SCADA, εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θ.ι.π.) : 
 

Α/Α ΓΗΑΓΩΛΗΕΟΚΔΛΟ Γ/ΛΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ/ΙΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

2 ΕΟΤΚΠΟΤΙΗΓΖ Α. & 
ΗΑ Δ.Δ. 

Πάξλεζνο 61, 152 35 Βξηιήζζηα 13712/25-06-2020 

3 ΣΑΘΖ ΔΡΑΦΔΗΚ & 
ΗΑ Δ.Δ. 

Γειεγηαλλάθε 20, 104 45Αζήλα  13713/25-06-2020 

 
 

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε. 

 

ΤΛΖΚ. :Σο ςπ. απ. ππυη 14126/30-6-2020 ππακηικό διενέπγειαρ 

διαγυνιζμού & αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών/ηεσνικών πποζθοπών ηος 

ζςνοπηικού διαγυνιζμού γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν «ςνηήπηζη Η/Μ και 

λοιπών εγκαηαζηάζευν λίμνηρ, ζςζηήμαηορ πποληπηικήρ πςποπποζηαζίαρ  

και άπδεςζηρ άλζοςρ» (ΑΜ. 11/2020). 

 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 24/2020 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο.  
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζαλ φηη ηάζζνληαη ηα κέιε ηεο Ο.Δ. θ.θ. Π.Γξεηδειηάο, 
Θ.Σνκπνχινγινπ θαη Λ.εξεηάθεο. 

 
Ζ Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηελ Α.Κ. 11/2020 
ζρεηηθή κειέηε, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1εηνπ Λ. 3852/10, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ηνπ Λ. 4623/19, θαζψο επίζεο: 

1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 100 παξ. 4 «Σα 

απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα 

απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο 

ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 γηα ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία έσο 

εμήληα ρηιηάδσλ (60.000€) (πξν ΦΠΑ) ή  ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 360,εθφζνλ 

ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγήζεη ε Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 

θαηά πεξίπησζε, ηνπ Λ.4412/2016 (Α/147/88-2016)…» 
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2) ηνπο φξνπο ηεο ππ΄αξηζ. πξση. 12644/15-6-2020 δηαθήξπμεο 

3) ην ππ.΄αξίζκ. πξση. 14126/30-6-2020 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο & αμηνιφγεζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ/ηερληθψλ πξνζθνξψλ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ 

4) ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 

 
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι   καηά πλειοτηθία 

(5 ΤΠΔΡ-3 ΚΑΣΑ) 
 

Σελ έγκπιζη ηνπ ππ’ αξηζ. πξση. 14126/30-6-2020 ππακηικού δηελέξγεηαο & 

αμηνιφγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ/ηερληθψλ πξνζθνξψλ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο 

ππεξεζίαο “ςνηήπηζη Η/Μ & λοιπών εγκαηαζηάζευν Λίμνηρ, ζςζηήμαηορ 

πποληπηικήρ πςποπποζηαζίαρ & άπδεςζηρ Άλζοςρ” (Α.Μ. 11/2020) θαη ηε 

ζπλέρηζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο (άλνηγκα νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), σο εμήο: 

 
Ζ Δπηηξνπή κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 
φισλ ησλ δηαγσληδφκελσλ, απνθάζηζε φηη γίλεηαη δεθηή ε πξνζθνξά ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΓΙΧΣΗ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΟΤ ΚΧΝ/ΝΟΤ» (απιθμόρ πποζθοπάρ 
: 13634/25-06-2020), επεηδή ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη ηερληθέο πξνζθνξέο ηνπ 
είναι πλήπυρ οπθά και αποδεκηά για ηη ζςνέσιζη ηηρ διαδικαζίαρ.  
 

Α/Α ΓΗΑΓΩΛΗΕΟΚΔΛΟ Γ/ΛΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ/ΙΟΤ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

1 ΓΗΩΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ ΘΩΛ/ΛΟΤ Αλνίμεσο 39, Θακαηεξφ  13634/25-06-2020 

 
Ζ Δπηηξνπή απνξξίπηεη ηνπο παξαθάησ δηαγσληδφκελνπο, δηφηη δελ πξνζθφκηζαλ ηηο  
απαξαίηεηεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.2.2 ηεο 
δηαθήξπμεο. Δπίζεο θαηά ησλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ δηαπηζηψζεθαλ πιήζνο ειιείςεσλ (βεβαίσζε απηνςίαο, 
ζπλεξγαζία κε εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ζηα ζπζηήκαηα 
PLC-SCADA, εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θ.ι.π.) : 
 

Α/Α ΓΗΑΓΩΛΗΕΟΚΔΛΟ Γ/ΛΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ/ΙΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

2 ΕΟΤΚΠΟΤΙΗΓΖ Α. & 
ΗΑ Δ.Δ. 

Πάξλεζνο 61, 152 35 Βξηιήζζηα 13712/25-06-2020 

3 ΣΑΘΖ ΔΡΑΦΔΗΚ & 
ΗΑ Δ.Δ. 

Γειεγηαλλάθε 20, 104 45Αζήλα  13713/25-06-2020 

 
 Θαηφπηλ επηζήκαλζεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ Οηθ. Τπεξεζηψλ θ. Ζι.Σάθα 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο (άλνηγκα 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) είλαη ε πξνζθφκηζε απφ ηνλ κνλαδηθφ νηθνλνκηθφ 

θνξέα ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έγηλε δεθηή, ήηνη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

«ΓΗΩΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ ΘΩΛ/ΛΟΤ» (αξηζκφο πξνζθνξάο : 13634/25-06-

2020) πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ εηαηξεία MOTOROLA, επηθπξσκέλνπ απφ 

δηθεγφξν. 

 

 Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 100 παξ. 4 ζε ζπλδπαζκφ κε απηέο ηνπ άξζξνπ 127 παξ. 1 ηνπ Λ. 
4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
απφθαζεο ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  149/2020 
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη ηεο αθνινπζεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ 
 
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 

Δζυηεπική Γιανομή : 
 

1. Σκήκα Πξνκεζεηψλ  

2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 

3. Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

4. Αληηδήκαξρν Πξαζίλνπ 

5. Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ/Σκήκα Άιζνπο 

6.  Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

7. Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

8. Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ,  Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ 

9. Σκήκα Ινγηζηεξίνπ 

10. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 

11. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ  

 

 

ςνημμένο:  
 
Σν ππ αξηζκ. πξση. 14126/30-6-2020 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο & αμηνιφγεζεο 
δηθαηνινγεηηθψλ/ηερληθψλ πξνζθνξψλ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο ππεξεζίαο. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – 
ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ-ΤΠΗΡΔΙΧΝ  
ΓΙΑ ΠΟΑ ΑΝΧ ΣΧΝ 20.000€  

 

Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ, 30-06-2020 

ΑΡ.ΠΡΧΣ. 14126 

 

 
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ/ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ 

«ΤΝΣΗΡΗΗ Η/Μ & ΛΟΙΠΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΛΙΜΝΗ, ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΡΓΔΤΗ ΑΛΟΤ» ΓΗΜΟΤ 

Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ –Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ ΔΣΧΝ 2020 & 2021, Α.Μ. 11/2020 

 
ηε Λέα Υαιθεδφλα θαη ζην 2Ο φξνθν επί ηεο νδνχ Αραξλψλ 464 & Αγ. Αλαξγχξσλ 

δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, ζήκεξα, εκέξα Σξίηε30/06/2020 θαη ψξα 09.00 π.κ. 

ζπλήιζε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ ππεξεζηψλ, πνπ φξηζε ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή κε ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2020 απφθαζή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη ηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ / ηερληθψλ πξνζθνξψλ ηνπ ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία, «ΤΛΣΖΡΖΖ Ζ/Κ & ΙΟΗΠΩΛ ΔΓΘΑTATAΔΩΛ 

ΙΗΚΛΖ, ΤΣΖΚΑΣΟ ΠΡΟΙΖΠΣΗΘΖ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ & ΑΡΓΔΤΖ ΑΙΟΤ» 

ΓΖΚΟΤ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ –Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ ΔΣΩΛ 2020 & 2021, Α.Κ. 11/2020, 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ππ’ αξ. πξση. 12644/15-06-2020(Α.Γ.Α.Κ. 

20PROC006870997 2020-06-16), δηαθήξπμε δηαγσληζκνχ. 

 

Ζ επηηξνπή έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 

• Σν Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147 Α’) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

• Σνλ Λ. 3463/2006 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ», φπσο 

νξίδνπλ ηα άξζξα 158 θαη 209. 

• Σν Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87 Α΄) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο», φπσο νξίδνπλ ηα 

άξζξα 58 θαη 72.  

• Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΘ 145/05-08-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 

δηαηάθηεο» θαη ηηο εξκελεπηηθέο απηνχ εγθπθιίνπο. 

• Σν Λ. 3886/2010 (ΦΔΘ 173 Α’) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ζε ζχλαςε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ νδεγία 

89/665/ΔΟΘ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989(L395) θαη ηελ νδεγία 

92/13/ΔΟΘ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L76) φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ νδεγία2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335). 

• Σν Λ. 3861/13-7-2010 (ΦΔΘ 112 Α΄) « Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ζην δηαδίθηπν Πξφγξακκα 

ΓΗΑΤΓΔΗΑ & άιιεο δηαηάμεηο». 

• Σν Λ. 4013/11 (ΦΔΘ 204Α/15-9-2011), «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ», άξζξν 11 & άξζξν 38 ηνπ Λ. 4412/2016. 
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• Σν Λ. 4155/2013 (ΦΔΘ 120/Α/29-5-2013 «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

ππνπαξάγξαθν 20, ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ Λ. 4254/2014 (ΦΔΘ 85/Α/7-4-

2014). 

• Σελ Τ.Α. Π.Η /2390/16-10-2013 (ΦΔΘ 2677/Β/21-10-2013) «Σερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)». 

• Σν Λ. 4270/2014 (ΦΔΘ 143Α/28-6-2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ), δεκφζην ινγηζηηθφ & 

άιιεο δ/μεηο πιελ ησλ άξζξσλ 132-133-134 κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Λ.4412/2016. 

• Σελ Α.Κ. 11/2020 κειέηε πνπ ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε απφ ηελ Γ/λζε  

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΓΛΦ-ΛΥ θαη αθνξά ηελ ππεξεζία «ΤΛΣΖΡΖΖ Ζ/Κ & 

ΙΟΗΠΩΛ ΔΓΘΑTATAΔΩΛ ΙΗΚΛΖ, ΤΣΖΚΑΣΟ ΠΡΟΙΖΠΣΗΘΖ 

ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ & ΑΡΓΔΤΖ ΑΙΟΤ» ΓΖΚΟΤ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ –

Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ ΔΣΩΛ 2020 & 2021,  

• Σελ ππ' αξίζκ. 52/2020 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία 

ζπγθξνηήζεθαλ νη επηηξνπέο δηαγσληζκνχ- αμηνιφγεζεο θαη γλσκνδφηεζεο 

ησλ ελζηάζεσλ. 

• Σελ ππ’ αξηζκ.178/2020 Απφθαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δαπάλε ζπλνιηθνχ πνζνχ 74.400€ κε 

ΦΠΑ 24% γηα ηελ ππεξεζία «ΤΛΣΖΡΖΖ Ζ/Κ & ΙΟΗΠΩΛ ΔΓΘΑTATAΔΩΛ 

ΙΗΚΛΖ, ΤΣΖΚΑΣΟ ΠΡΟΙΖΠΣΗΘΖ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ & ΑΡΓΔΤΖ 

ΑΙΟΤ» ηνπ Γήκνπ κε ηε δέζκεπζε ηνπ πνζνχ ησλ 59.078,20€ γηα ην έηνο 

2020(ΑΑΤ 190/2020) θαη ηνπ πνζνχ ησλ 15.321,80€ γηα ην έηνο 2021. 

ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ παξφληεο :  

1. Θαθάηζνπ Υαξίθιεηα, 

2. Αζεκάθεο Παλαγηψηεο, 

3. Δπηαεκέξνπ Καξίλα 

 

Ζ δηαδηθαζία μεθίλεζε κε ηελ θαηάζεζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ. Αθνχ νινθιεξψζεθε ε θαηάζεζε 

ησλ θαθέισλ κέρξη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηε δηαθήξπμε πξνζεζκία, δειαδή κέρξη 

ηελ 25-06-2020 θαη ψξα 11:30 π.κ. νη θάθεινη πξνζθνξάο δηαβηβάζηεθαλ ζηελ 

Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ κε ην ππ’ αξηζκ. ΓΤ 29-06-2020 δηαβηβαζηηθφ. Οη νηθνλνκηθνί 

θνξείο πνπ θαηέζεζαλ πξνζθνξέο είλαη νη εμήο: 

 

Α/Α ΓΗΑΓΩΛΗΕΟΚΔΛΟ Γ/ΛΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ/ΙΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

1 ΓΗΩΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
ΣΟΤ ΘΩΛ/ΛΟΤ 

Αλνίμεσο 39, 134 51Θακαηεξφ  13634/25-06-2020 

2 ΕΟΤΚΠΟΤΙΗΓΖ Α. & 
ΗΑ Δ.Δ. 

Πάξλεζνο 61, 152 35 Βξηιήζζηα 13712/25-06-2020 

3 ΣΑΘΖ ΔΡΑΦΔΗΚ & 
ΗΑ Δ.Δ. 

Γειεγηαλλάθε 20, 104 45Αζήλα  13713/25-06-2020 

 

Ζ Δπηηξνπή αθνχ δηαπίζησζε φηη νη παξαπάλσ πξνζθνξέο ππνβιήζεθαλ ζε 

θαθέινπο θαιά ζθξαγηζκέλνπο, πξνέβε ζηελ απνζθξάγηζή ηνπο.  
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Κέζα ζηνπο θπξίσο θάθεινπο ππήξραλ ν θάθεινο κε ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο, ε ηερληθή πξνζθνξά θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, φπσο αλαθέξνληαη 

ζηελ αξ. πξση. 12644/15-06-2020 (Α.Γ.Α.Κ. 20PROC006870997 2020-06-16) 

δηαθήξπμε δηαγσληζκνχ. 

ηελ ζπλέρεηα αλνίρηεθαλ ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ε 

ηερληθή πξνζθνξάησλ αλσηέξσ δηαγσληδνκέλσλ θαη κνλνγξάθεζαλ απηά απφ ηα 

κέιε ηεο επηηξνπήο. 

Ζ Δπηηξνπή αθνχ δηαπίζησζε φηη κφλν ν έλαο δηαγσληδφκελνο πξνζθφκηζε 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαη έιεγμε ηελ εγθπξφηεηα απηήο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 4412/2016, πξνρψξεζε ζηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ φισλ ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ. 

Ζ επηηξνπή κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ αλσηέξσ δηαγσληδφκελσλ, απνθαζίδεη φηη γίλεηαη δεθηή ε πξνζθνξά 

ηνπ  παξαθάησ νηθνλνκηθνχ θνξέα, επεηδή ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη ηερληθέο 

πξνζθνξέο ηνπ είλαη πιήξσο νξζά θαη απνδεθηά γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Α/Α ΓΗΑΓΩΛΗΕΟΚΔΛΟ Γ/ΛΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ/ΙΟΤ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

1 ΓΗΩΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ ΘΩΛ/ΛΟΤ Αλνίμεσο 39, Θακαηεξφ  13634/25-06-2020 

 

Ζ Δπηηξνπή απνξξίπηεη ηνπο παξαθάησ δηαγσληδφκελνπο, δηφηη δελ 

πξνζθφκηζαλ ηηο  απαξαίηεηεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 2.2.2 ηεο δηαθήξπμεο. Δπίζεο θαηά ησλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δηαπηζηψζεθαλ πιήζνο ειιείςεσλ 

(βεβαίσζε απηνςίαο, ζπλεξγαζία κε εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ κε ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο ζηα ζπζηήκαηα PLC-SCADA, εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θ.ι.π.) : 

 

Α/Α ΓΗΑΓΩΛΗΕΟΚΔΛΟ Γ/ΛΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ/ΙΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

2 ΕΟΤΚΠΟΤΙΗΓΖ Α. & 
ΗΑ Δ.Δ. 

Πάξλεζνο 61, 152 35 Βξηιήζζηα 13712/25-06-2020 

3 ΣΑΘΖ ΔΡΑΦΔΗΚ & 
ΗΑ Δ.Δ. 

Γειεγηαλλάθε 20, 104 45Αζήλα  13713/25-06-2020 

 

Σν παξφλ πξαθηηθφ νινθιεξψζεθε ζήκεξα ηελ 30/06/2020. 

Γηα ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ζε πέληε (5) αληίγξαθα. 

 

Ζ επηηξνπή 

 
 

Θαθάηζνπ Υαξίθιεηα 
 
 
 

Αζεκάθεο Παλαγηψηεο 
 
 
 

Δπηαεκέξνπ Καξίλα 
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