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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2019 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο 
 

Αξηζ. Απόθαζεο : 6/2019 
 
 
                                                                            Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
 

«Έγκπιζη ππακηικού εξέηαζηρ 
δικαιολογηηικών-καηακύπωζηρ ζςνοπηικού 
διαγωνιζμού για ηην ππομήθεια “Αναβάθμιζη 
ζςζηήμαηορ αςηόμαηηρ παπακολούθηζηρ ηων 
ανηλιών ηος Άλζοςρ” και κήπςξη οπιζηικού 
μειοδόηη». 
 

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 22 ηνπ κήλα Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σξίηε 
θαη ώξα 9 π.κ. ζπλήιζε ζε  ηαθηηθή πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 
Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 1303/3/18-1-
2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Αξηζηείδε 
Βαζηιόπνπινπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη 
δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ 
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
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Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :   
   
 
ΠΑΡΟΝΣΔ 
 

1) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο  2) Κόληνο 
Απόζηνινο, Αληηπξόεδξνο 3) Αλαληάδεο Νηθόιανο 4) Καιακπόθεο 
Ισάλλεο 5) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο θαη 6) Παπαινπθά Δπηπρία, κέιε. 

 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο 2)  Πιάηαλνο Διεπζέξηνο θαη 3) 
Γεσξγακιήο Λύζζαλδξνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα 
θιεηεύζεθαλ.  

 
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο θαη εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :  
 
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 1527/21-1-2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο 
Πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο : 
 
ΘΔΜΑ:  Λήςε απόθαζεο γηα : 
 

Σελ έγθξηζε ηνπ ππ΄ αξηζκ. 1492/15-01-2019  Πξαθηηθνύ  δηθαηνινγεηηθώλ 
θαηαθύξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
«Αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο απηόκαηεο παξαθνινύζεζεο ησλ αληιηώλ ηνπ 
άιζνπο» , (Α.Μ.152/2018) θαη  ηελ θήξπμε νξηζηηθνύ  κεηνδόηε. 
 
Κύξηε Πξόεδξε, ζαο γλσξίδνπκε όηη:        
                                                                              
Με ηελ ππ΄αξίζκ.545/2018  ΑΑΤ, (18 REQ 003996857) εγθξίζεθε ε δαπάλε 
θαη ε δηάζεζε ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ γηα εθηέιεζε εξγαζηώλ παξνρή 
ππεξεζηώλ, ηε δηελέξγεηα πξνκεζεηώλ θαη ηελ πιεξσκή ινηπώλ δαπαλώλ ηνπ 
Γήκνπ, ΠΟΟΎ :   10.428,00€ κε θπα γηα ην έηνο 2018.  Η δαπάλε γηα ηελ 
πξνκήζεηα πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 38.709,68 €,( Φ.Π.Α. 24% 
9.290,32), δειαδή ζπλνιηθά ζην πνζό ησλ 48.000,00 €, ην νπνίν ζα βαξύλεη 
ηελ ζρεηηθή πίζησζε κε Κ.Α. 02.35.7134.001 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 
γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2018-2019,  κε ρξεκαηνδόηεζε από ΑΣΑ 
ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ , ΑΑΤ γηα ην έηνο 2018 αξηζ. 545/2018 θαη θαηαλέκεηαη 
σο εμήο: Γηα ην έηνο 2018 πνζό 10.428 €, Γηα ην έηνο 2019 πνζό 37.572 €. 
Με ηελ ππ΄αξηζκ. 335/18 εγθξίζεθαλ νη όξνη ηεο ππ΄αξ. 152/18 κειέηεο γηα 
ηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «Αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο απηόκαηεο παξαθνινύζεζεο 
ησλ αληιηώλ ηνπ άιζνπο”. Με ηελ ππ' αξηζκ. πξση. 30614/2018 Γηαθήξπμε 
Γεκάξρνπ ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ (ΑΓΑM 18PROC004050608 
2018-11-22),  θαη κε ηελ ππ' αξηζκ. πξση. 30615/2018(ΑΓΑM 
18PROC004052033 2018-11-22), Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο δηελεξγήζεθε 
ζπλνπηηθόο δηαγσληζκόο κε  θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 
από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο γηα ηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
«Αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο απηόκαηεο παξαθνινύζεζεο ησλ αληιηώλ ηνπ 
άιζνπο ηνπ Γήκνπ  Ν.Φηιαδέιθεηαο – Ν.Υαιθεδόλαο (Α.Μ. 152), όπσο 
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αλαθέξεηαη ζηελ κειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξ/ληνο – Πξαζίλνπ  ηνπ Γ.Ν.Φ.Ν.Υ.  
πξνϋπνινγηζκνύ 48.000,00 € (CPV) : 30237000-9, 48514000-4   .  

Καηόπηλ  νξίζζεθε ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ηελ 
5/12/2018 (ώξα 10.30 π.κ.),  ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνύ ε νπνία 
ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξ. 303/17 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
Γηα ηνλ ελ ιόγσ Γηαγσληζκό θαηαηέζεθε εκπξόζεζκα έλα (1) ζθξαγηζκέλνο 
θάθεινο πξνζθνξάο.  
     Η εηαηξεία πνπ θαηέζεζε πξνζθνξά είλαη ε εμήο: 

 

Α/Α 

 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

Αριθμ. πρωτ. 

υακέλοσ 

προσυοράς 

1 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝ. ΓΙΩΣΗ  

ΜΗΥ/ΓΟ-ΗΛΕΚ/ΓΟ 

ΜΗΥΑΝΙΚΟ Ε.Μ.Π. 

ΕΡΓΟΛΗΠΣΗ ΔΗΜΟΙΩΝ 

ΕΡΓΩΝ, 

Α.Φ.Μ.042596991 Δ.Ο.Τ.ΑΝΩ 

ΛΙΟΙΩΝ 

 

ΑΝΟΙΞΕΩ 39, 

ΚΑΜΑΣΕΡΟ,ΣΚ13451, 

ΣΗΛ.2381802 ΦΑΞ.9961787 

32099/5-12-

2018 

          

Με ηελ παξνπζία ηνπ  αληηπξνζώπνπ ηεο κνλαδηθήο εηαηξείαο μεθίλεζε 
ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ.  
     Η Δπηηξνπή, αθνύ δηαπίζησζε όηη ν θάθεινο ηεο εηαηξείαο ήηαλ θαιά 
ζθξαγηζκέλνο θαη αλέγξαθαλ ηα όζα νξίδνληαλ από ηε Γηαθήξπμε, πξνέβε 
ζηελ απνζθξάγηζή ηνπο.  
     Δληόο ηνπ θαθέινπ ηεο εηαηξείαο, βξίζθνληαλ όπσο νξίδεηαη από ηε 
Γηαθήξπμε νη ηξεηο (3) επηκέξνπο θάθεινη κε: 
 α) ηα δηθαηνινγεηηθά, β) ηελ ηερληθή πξνζθνξά, θαη γ) ηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά. 
     Πξσηίζησο, ε Δπηηξνπή απνζθξάγηζε ηνλ θάθειν κε ηα 
«ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» ηνλ εμέηαζε αλ πιεξνύληαη ηα νξηδόκελα από ηελ ππ. 
αξηζκ. πξση. 30614/22-11-2018 Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνύ. Η Δπηηξνπή θαηά 
ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, δηαπίζησζε όηη ε εηαηξεία πιεξνύζε όια όζα 
αλαθέξνληαη ζηε παξνύζα Γηαθήξπμε. 
     ηελ ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή απνζθξάγηζε ηνλ θάθειν ηεο  εηαηξείαο κε ηελ 
«ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ ζπληάθηε ηεο κειέηεο σο 
αξκόδηνπ επί ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο, εμέηαζε 
ηα νξηδόκελα από ηελ Γηαθήξπμε θαη ηελ κειέηε κε Α.Μ.152/2018. Η 
Δπηηξνπή, θαηά ηνλ ιεπηνκεξή έιεγρν ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ, δηαπίζησζε 
όηη ε παξαπάλσ εηαηξεία πιεξνύζε όια όζα αλαθέξνληαη ζηε παξνύζα 
Γηαθήξπμε, θαηαζέηνληαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά επί πνηλή 
απνθιεηζκνύ.  
    Σέινο, ε Δπηηξνπή απνζθξάγηζε ηνλ θάθειν ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο 
κε ηελ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη δηαπίζησζε όηη θαηέζεζε 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά εληόο ηνπ πξνϋπνινγηζζέληνο πνζνύ ηεο κειέηεο, 
όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (ΟΙ ΣΙΜΔ ΔΙΝΑΙ ΜΔ ΦΠΑ): 
 

Α/Α                               ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΝ ΠΟΟ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΦΠΑ 48.000,00 € 

1 ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝ. ΓΙΩΣΗ ΜΗΥ/ΓΟ-ΗΛΕΚ/ΓΟ 

ΜΗΥΑΝΙΚΟ Ε.Μ.Π. 

ΕΡΓΟΛΗΠΣΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, 

Α.Φ.Μ.042596991 Δ.Ο.Τ.ΑΝΩ ΛΙΟΙΩΝ 

47.554,00 € 
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Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηαπηζηώζεθε όηη ε εηαηξεία θαηέζεζε πξνζθνξά 
εληόο ησλ πξνϋπνινγηζζέληνο ηεο κειέηεο πνζνύ.  
Η Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππόςε όια ηα αλσηέξσ, πξόηεηλε ζηελ Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηελ θαηαθύξσζε σο πξνζσξηλνύ κεηνδόηε γηα ηελ πξνκήζεηα κε 
δηαθξηηηθό ηίηιν «Αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο απηόκαηεο παξαθνινύζεζεο ησλ 
αληιηώλ ηνπ άιζνπο» κε Α.Μ. 152/2018, ηελ κνλαδηθή ζπκκεηέρνπζα ζηνλ 
δηαγσληζκό εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΩΝ.ΓΙΩΣΗ» κε 
πξνζθνξά € 47.554,00 (ζπκπεξ. ΦΠΑ).  
       Η Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππόςε όια ηα αλσηέξσ, γλσκνδόηεζε κε ην 
ππ΄αξηζκ. 32428/2018 Πξαθηηθό γηα ηελ θαηαθύξσζε σο πξνζσξηλνύ 
κεηνδόηε γηα ηελ πξνκήζεηα «Αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο απηόκαηεο 
παξαθνινύζεζεο ησλ αληιηώλ ηνπ άιζνπο» . 
(Α.Μ.152/2018),κε πξνζθνξά 47.554,00  € (ζπκπεξ.ΦΠΑ) θαζόηη είλαη ε 
ρακειόηεξε πξνζθνξά θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θξίζεθε ε 
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζε ηηκήο.     
Πξνο ηνύην εθδόζεθε ε ππ΄αξηζκ. 352/18 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
επηηξνπήο γηα ηελ θαηαθύξσζε σο πξνζσξηλνύ κεηνδόηε  γηα ηελ αλσηέξσ 
ππεξεζία ζηελ παξαπάλσ εηαηξεία . 
 

Η Απόθαζε δηαβηβάζηεθε ειεθηξνληθά ηελ 19/12/2018 ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο . ηε ζπλέρεηα  κε ην αξ.πξση. 
34174/2018 έγγξαθν απεζηάιε πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ .  
Η Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε α) ηελ ππ’αξηζκ. πξση. 30614/22-11-2018  
Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνύ ηνπ Γεκάξρνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο – Ν. Υαιθεδόλαο, γηα 
ηνλ πλνπηηθό Γηαγσληζκό κε ηίηιν «Αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο απηόκαηεο 
παξαθνινύζεζεο ησλ αληιηώλ ηνπ άιζνπο» θαηόπηλ ηεο Α.Μ. 152/2018  β) 
ηελ ππ.αξηζ.πξση.34174/20-12-2018  πξόζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο γ) ηελ ππ’αξ.352/2018 Α.Ο.Δ. πεξί 
θαηαθύξσζεο πξνζσξηλνύ κεηνδόηε θαη δ) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 πνπ 
δηέπνπλ ηελ δηαδηθαζία απηή, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
   Γηα ηνλ ελ ιόγσ Γηαγσληζκό πξνζσξηλόο κεηνδόηεο είλαη ε εηαηξία 
«ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΩΝ.ΓΙΩΣΗ» πνπ ππέβαιε εκπξόζεζκα ηνλ 
ππ’αξ.πξση.34323/21-12-2018 ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηα δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο, θαζώο θαη ζπκπιεξσκαηηθό θάθειν κε αξ.πξση. 878/14-1-
2019 θαηόπηλ ηνπ ππ΄αξ.πξση.563/10-1-2019 ζρεηηθνύ εγγξάθνπ ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ.  
   
Η Δπηηξνπή, αθνύ δηαπίζησζε όηη νη αλσηέξσ θάθεινη ήηαλ θαιά 
ζθξαγηζκέλνη θαη αλέγξαθε ηα όζα νξίδνληαλ από ηε Γηαθήξπμε, πξνέβε ζηελ 
απνζθξάγηζή ηνπο. Καηά ησλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ δηαπίζησζε όηη 
απηνί πεξηείραλ όια όζα νξίδνληαλ από ηελ Γηαθήξπμε. Η Δπηηξνπή 
κνλόγξαςε ηνπο θαθέινπο θαη ηηο ζειίδεο πνπ βξίζθνληαλ ζην εζσηεξηθό 
ηνπο. 
 
 
Καηόπηλ απηώλ, παξαθαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ ιάβεη ππόςε:  

1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 100 παξ. 4 «Τα 
αποηελέζμαηα ηων ανωηέπω ζηαδίων επικςπώνονηαι με απόθαζη ηος 
αποθαινόμενος οπγάνος ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, η οποία κοινοποιείηαι με 
επιμέλεια αςηήρ ζηοςρ πποζθέπονηερ ή ζηοςρ ζςμμεηέσονηερ. Καηά ηηρ 
ανωηέπω απόθαζηρ σωπεί ένζηαζη, ζύμθωνα με ηο άπθπο 127 για ζςμβάζειρ 
με εκηιμώμενη αξία έωρ εξήνηα σιλιάδων (60.000€) (ππο ΦΠΑ) ή  ηην παπ. 1 
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ηος άπθπος 360,εθόζον ζςζηαθεί και λειηοςπγήζει η Απσή Εξέηαζηρ 
Πποδικαζηικών Πποζθςγών (ΑΕΠΠ) καηά πεπίπηωζη, ηος Ν.4412/2016 
(Α/147/88-2016)…» 

2) ηνπο όξνπο ηεο ππ΄αξηζ. 30614/2018 δηαθήξπμεο 
3) ην ππ.΄αξίζκ. 1492/15-1-2019 Πξαθηηθό εμέηαζεο δηθαηνινγεηηθώλ θαη 
θαηαθύξσζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 
4) ηνλ θάθειν κε δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο αξίζκ. Πξση. 34323/21-12-
2018 θαη ζπκπιεξσκαηηθό θάθειν κε αξ.πξση. 878/14-1-2019, λα 
απνθαζίζεη : 

 
Σελ έγθξηζε ηνπ ππ.΄αξίζκ. 1492/15-01-2019 Πξαθηηθό εμέηαζεο 

δηθαηνινγεηηθώλ θαη θαηαθύξσζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ 
πξνκήζεηα «Αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο απηόκαηεο παξαθνινύζεζεο ησλ 
αληιηώλ ηνπ άιζνπο» θαη ηελ αλάδεημε σο νξηζηηθνύ αλάδνρνπ  ηνπ 
δηαγσληζκνύ σο εμήο: 
ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΩΝ. ΓΙΩΣΗ ΜΗΥ/ΓΟ-ΗΛΔΚ/ΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Δ.Μ.Π. 
ΔΡΓΟΛΗΠΣΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ,Α.Φ.Μ.042596991 Γ.Ο.Τ.ΑΝΩ ΛΙΟΙΩΝ 
σο νξηζηηθό κεηνδόηε κε  πνζό 47.554,00 € κε ΦΠΑ. 
 
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ 
κειώλ ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ 
θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 3/2019 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. 
Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Η Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηελ Α.Μ. 
152/2018 ζρεηηθή κειέηε, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1εηνπ Ν. 
3852/10, θαζώο επίζεο: 

1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 100 παξ. 4 «Τα 
αποηελέζμαηα ηων ανωηέπω ζηαδίων επικςπώνονηαι με απόθαζη ηος 
αποθαινόμενος οπγάνος ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, η οποία κοινοποιείηαι 
με επιμέλεια αςηήρ ζηοςρ πποζθέπονηερ ή ζηοςρ ζςμμεηέσονηερ. Καηά 
ηηρ ανωηέπω απόθαζηρ σωπεί ένζηαζη, ζύμθωνα με ηο άπθπο 127 για 
ζςμβάζειρ με εκηιμώμενη αξία έωρ εξήνηα σιλιάδων (60.000€) (ππο 
ΦΠΑ) ή  ηην παπ. 1 ηος άπθπος 360,εθόζον ζςζηαθεί και λειηοςπγήζει 
η Απσή Εξέηαζηρ Πποδικαζηικών Πποζθςγών (ΑΕΠΠ) καηά 
πεπίπηωζη, ηος Ν.4412/2016 (Α/147/88-2016)…» 

2) ηνπο όξνπο ηεο ππ΄αξηζ. πξση. 30614/2018 δηαθήξπμεο 
3) ην ππ.΄αξίζκ. πξση. 1492/15-1-2019 Πξαθηηθό εμέηαζεο 

δηθαηνινγεηηθώλ θαη θαηαθύξσζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 
4) ηνλ θάθειν κε δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο αξίζκ. Πξση. 34323/21-

12-2018 θαη ζπκπιεξσκαηηθό θάθειν κε αξ.πξση. 878/14-1-2019 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η θαηά πιεηνςεθία 
(5 ΤΠΔΡ-1 ΑΠΟΥΗ) 

 
Σελ έγθξηζε ηνπ ππ’ αξηζ. πξση. 1492/15-1-2019 Πξαθηηθνύ εμέηαζεο 
δηθαηνινγεηηθώλ - θαηαθύξσζεο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα 
«Αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο απηόκαηεο παξαθνινύζεζεο ησλ αληιηώλ 
ηνπ άιζνπο» (Α.Μ. 152/2018) θαη ηελ θήξπμε ηνπ ΓΙΩΣΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΣΟΤ 
ΚΩΝ/ΝΟΤ, ΜΗΥ/ΓΟΤ-ΗΛΔΚ/ΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ Δ.Μ.Π., ΔΡΓΟΛΗΠΣΗ 
ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ, (ΑΝΟΙΞΔΩ 39-ΚΑΜΑΣΔΡΟ ΑΣΣΙΚΗ, 
Α.Φ.Μ.042596991 Γ.Ο.Τ.ΑΝΩ ΛΙΟΙΩΝ) σο νξηζηηθνύ κεηνδόηε  ηνπ 
δηαγσληζκνύ, ν νπνίνο πξνζέθεξε ηηκή 47.554,00 € (κε ΦΠΑ),ζύκθσλα κε 
ηελ αξηζ. εηζ. πξση. 32099/5-12-2018 ζρεηηθή πξνζθνξά ηνπ. 
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 Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ηάρζεθε ν θ. Απ. Κόληνο, ν νπνίνο 
απείσε από ηελ δηελεξγεζείζα ςεθνθνξία, ιόγσ ηεο ζπκκεηνρήο ελόο 
κόλν ελδηαθεξνκέλνπ ζηνλ δηαγσληζκό θαη ρσξίο λα ακθηζβεηεί ηε 
λνκηκόηεηα ησλ ζρεηηθώλ δηαδηθαζηώλ. 

 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  6/2019 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη ηεο αθνινπζεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΗ 
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ 
 
 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο                                       
Η Υπεύθςνη ηηρ Υπηπεζίαρ                                          
Διεκπ/ζεωρ Απσείος-Ππωηοκόλλος 
 
ΛεβανηήΕμμανολία 
 
 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή : 
 

1. Σκήκα Πξνκεζεηώλ  

2. Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 

3. Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

4. Αληηδήκαξρν Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ 

5. Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ/Σκήκα Άιζνπο 

6.  Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

7. Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

8. Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ,  Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ Τπνζέζεσλ 

9. Σκήκα Λνγηζηεξίνπ 

10. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 

11. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  

πλεκκέλν:  
 
Σν ππ αξηζκ. πξση. 1492/15-1-2019 πξαθηηθό εμέηαζεο δηθαηνινγεηηθώλ-
θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο 
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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΔΞΔΣΑΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ –ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ : 
«Αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο απηόκαηεο παξαθνινύζεζεο ησλ αληιηώλ ηνπ άιζνπο»  

Α.Μ.152/2018 
  ηε Νέα Φηιαδέιθεηα, ζηηο 15-1-2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10.00π.κ., ζην Γεκαξρείν Ν. 

Φηιαδέιθεηαο – Ν. Υαιθεδόλαο επί ηεο νδνύ Λ. Γεθειείαο 97, ζπλήιζε ε Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο & Αμηνιόγεζεο Πξνκεζεηώλ ηνπ άξζξνπ 221,  παξ. 4, ηνπ Ν. 4412/2016, πνπ 

ζπζηήζεθε κε ηελ ππ’αξηζ. 303/2017 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Α.Π. 32078/20-12-

2017), πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο γηα ηελ αλάζεζε πνπ 

αθνξά ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο απηόκαηεο παξαθνινύζεζεο ησλ 

αληιηώλ ηνπ άιζνπο» Α.Μ.152/2018, απνηεινύκελε από ηνπο: 

 

1.Νώηε Πνιπμέλε (Πξόεδξνο) 2. Ναξιήο Γεκήηξηνο (Μέινο) 3.Παζραιίδεο Παληειήο 

(Γξακκαηέαο) 

 
    Η Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε α) ηελ ππ’αξηζκ. πξση. 30614/22-11-2018  Γηαθήξπμε 
Γηαγσληζκνύ ηνπ Γεκάξρνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο – Ν. Υαιθεδόλαο, γηα ηνλ πλνπηηθό Γηαγσληζκό 
κε ηίηιν «Αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο απηόκαηεο παξαθνινύζεζεο ησλ αληιηώλ ηνπ άιζνπο» 
θαηόπηλ ηεο Α.Μ. 152/2018β) ηελ ππ.αξηζ.πξση.34174/20-12-2018  πξόζθιεζε γηα ηελ 
ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο γ) ηελ ππ’αξ.352/2018 Α.Ο.Δ. πεξί θαηαθύξσζεο 
πξνζσξηλνύ κεηνδόηε θαη δ) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 πνπ δηέπνπλ ηελ δηαδηθαζία απηή, 
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
   Γηα ηνλ ελ ιόγσ Γηαγσληζκό πξνζσξηλόο κεηνδόηεο είλαη ε εηαηξία «ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΩΝ 
.ΓΙΩΣΗ» πνπ ππέβαιε εκπξόζεζκα ηνλ ππ’αξ.πξση.34323/21-12-2018 ζθξαγηζκέλν 
θάθειν, κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο θαζώο θαη ζπκπιεξσκαηηθό θάθειν κε 
αξ.πξση.878/14-1-2019 θαηόπηλ ηνπ ππ΄αξ.πξση.563/10-1-2019 ζρεηηθνύ εγγξάθνπ ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ.    
 
    Η Δπηηξνπή, αθνύ δηαπίζησζε όηη νη αλσηέξσ θάθεινη ήηαλ θαιά ζθξαγηζκέλνη θαη 
αλέγξαθε αλ όζα νξίδνληαλ από ηε Γηαθήξπμε, πξνέβε ζηελ απνζθξάγηζή ηνπο. Καηά ησλ 
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ δηαπίζησζε όηη απηνί πεξηείραλ όια όζα νξίδνληαλ από ηελ 
Γηαθήξπμε. Η Δπηηξνπή κνλόγξαςε ηνπο θαθέινπο θαη ηηο ζειίδεο πνπ βξίζθνληαλ ζην 
εζσηεξηθό ηνπο.  
              Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ε Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππόςε: 
1.ηελ ππ’ αξηζκ.πξση.30614/22-11-2018 Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνύ  
2.ηνπο ππνβιεζέληεο θαθέινπο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο 
3.ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

 
Γ Ν Χ Μ Ο Γ Ο Σ Δ Ι 

 
        Η Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππόςε όια ηα αλσηέξσ, πξνηείλεη ζηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηελ θαηαθύξσζε σο νξηζηηθνύ κεηνδόηε γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν 
««Αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο απηόκαηεο παξαθνινύζεζεο ησλ αληιηώλ ηνπ άιζνπο» 
Α.Μ.152/2018, ηελ εηαηξεία «ΓΔΧΡΓΙΟ ΚΧΝ .ΓΙΧΣΗ» κε πνζό πξνζθνξάο € 47.554,00 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, θαζώο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθόκηζε πιεξνύζαλ όζα 
νξίδνληαη από ηελ Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 
Η Δπηηξνπή ζπλέηαμε ην παξόλ Πξαθηηθό θαη ην ππέγξαςε ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα. 

 
Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 
ΝΩΣΗ ΠΟΛΤΞΔΝΗ 

 
ΝΑΡΛΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΑΝΣΔΛΗ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΓΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – Ν. ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ 
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ   
ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

Ν. ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ, 15/1/2019 
ΑΡ. ΠΡΧΣ. :1492/21-1-2019 
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