
 

 
 

  ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 
 
 
Βαζκφο Αζθαιείαο : Αδηαβάζκεην 
                                                              
Βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο: Θαλνληθφ 
                                                                      
Υξφλνο δηαηήξεζεο: ην δηελεθέο 
 
 

         ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
ΓΖΚΝΠ  

Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 
 

   
Λέα Φηιαδέιθεηα   28/7/2020  
  
Αξηζ. Πξση. : 16417/29-7-2020 

     Γ/νζη Γιοικηηικών πηπεζιών 
Ρμήμα ποζηήπιξηρ  
Ξολιηικών Νπγάνων  

Γπαθείο  Νικ. Δπιηποπήρ 

                         
 

Ρασ. Γ/νζη:   Γεθειείαο 97 
                     143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα 
Ξληπ.        : Πιέζζαο Θσλ/λνο 
Ρηλ.          :  213-2049085-086 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α  

 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 27/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο 
 

Αξηζ. Απφθαζεο : 166/2020                                  
 
                                                                                             
                                                                            Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε 4νπ πξαθηηθνχ (ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο) δηεζλνχο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα 
ηελ “Πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ ζσκάησλ & ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 
θσηηζκνχ Άιζνπο Λέαο Φηιαδέιθεηαο” - (Α.Κ. 106/2016) θαη 
αλάδεημε νξηζηηθνχ αλαδφρνπ». 

 
 
ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 
28 ηνπ κήλα Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σξίηε 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. 16160/28/24-7-
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΄. 
 

ΑΔΑ: Ω66Β46ΜΩ0Ι-Ο2Π



Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
ΞΑΟΝΛΡΔΠ 
 

1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο  2) Σάθαο Ζιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) Θαληαξέιεο 
Γεκήηξηνο 4) Παπαθψζηα Αλζή θαη 5) Γξακκέλνο ππξίδσλ, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο 
δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ «Λέα Φηιαδέιθεηα Λέα Υαιθεδφλα Πνιηηψλ 
Πνιηηεία». 

 
ΑΞΝΛΡΔΠ  
 
1) Κπεξδέζεο ππξίδσλ 2) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, 3) Γξεηδειηάο Παληειήο, 4) Σνκπνχινγινπ 

Θσλζηαληίλνο θαη 5) εξεηάθεο Ληθφιανο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα 
θιεηεχζεθαλ, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο Ο.Δ.  

 
 
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγνχκελνο 
ην 1ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Θπξίεο θαη Θχξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 16166/24-7-2020 εηζήγεζε ηεο νξηζζείζαο κε ηελ αξηζ. 
360/2018 απφθαζε Ο.Δ. Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο-Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ επί ηνπ ζέκαηνο: 
 
 
Θέμα: ΔΓΘΟΗΠΖ 4ος ΞΟΑΘΡΗΘOYΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΔ 
ΓΗΔΘΛΖ ΑΛΝΗΘΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΡΖΠΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΚΔ ΡΗΡΙΝ 
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ ΠΥΚΑΡΥΛ & ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΥΡΗΠΚΝ 
ΑΙΠΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ» - (Α.Κ. 106/2016) 

Θχξηε Πξφεδξε, 
Έρνληαο ππφςε: 

 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 ηελ παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 360, ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) θαηά πεξίπησζε, ηνπ 
Λ.4412/2016 (Α/147/88-2016)…», 

 ηελ ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 4298/15-2-2019 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – 
Λέαο Υαιθεδφλαο, 

 ηελ ππ.‟ αξηζκ. 25/2020 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 
3198/6-2-2020), 

 ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 1690/22-1-2020 1ν πξαθηηθφ δηελέξγεηαο δηθαηνινγεηηθψλ – 
ηερληθήο αμηνιφγεζεο, 

 ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 2012/27-1-2020 2ν πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ, 

 ηελ ππ.‟ αξηζκ. 25/2020 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 
3198/6-2-2020), 

 ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 11407/4-6-2020 3ν πξαθηηθφ (επηπξφζζεην) αμηνιφγεζεο 
πξνζθνξψλ 

 ηελ ππ.‟ αξηζκ. 106/2020 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση. 
Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 12118/10-06-2020) κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα 1ν, 2ν θαη 3ν πξαθηηθά ηνπ 
δηαγσληζκνχ, 
 

παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ζην ζψκα ηελ έγθξηζε ηνπ 4νπ πξαθηηθνχ ηνπ σο άλσ ζέκαηνο 
(ζπλεκκέλν ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ) θαη ηελ αλάδεημε σο νξηζηηθνχ αλαδφρνπ ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηελ εηαηξεία «ΔΡΓΟΛ Α.Σ.Δ.». 

ΑΔΑ: Ω66Β46ΜΩ0Ι-Ο2Π



Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα 
κε ηα άξζξα 360 θαη 361 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 
Πςν.: Τπ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 16165/24-7-2020 4ν πξαθηηθφ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο  
    
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Ο.Δ., θαηά 
ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 27/2020 Πξαθηηθφ ηεο 
Δπηηξνπήο.  
 
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Ζ Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηελ αξηζ. 106/2016 ζρεηηθή 
κειέηε, ην ππ.‟ Αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 16165/24-7-2020 4ν πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ, είδε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ε ηνπ Λ. 3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 3 
παξ. 1ζ ηνπ Λ. 4623/19, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 παξ. 4 ηνπ Λ. 4412/16,  θαζψο επίζεο: 
 

 Σελ ππ΄αξηζκ πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 4298/15-2-2019 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο 
– Λέαο Υαιθεδφλαο θαζψο θαη ηελ πξση. 4299/19-2-2019 ζρεηηθή πεξίιεςε δηαθήξπμεο 

 ηελ ππ.‟ αξηζκ. 25/2020 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 
3198/6-2-2020), 

 ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 1690/22-1-2020 1ν πξαθηηθφ δηελέξγεηαο δηθαηνινγεηηθψλ – 
ηερληθήο αμηνιφγεζεο, 

 ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 2012/27-1-2020 2ν πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ, 

 ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 11407/4-6-2020 3ν πξαθηηθφ (επηπξφζζεην) αμηνιφγεζεο 
πξνζθνξψλ 

 Σελ ππ.‟ αξηζκ. 106/2020 πξνεγνχκελε ζρεηηθή Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ 
έιαβε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 12118/10-6-2020), 
 

Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθωνα 
 
 

Σελ έγκπιζη ηνπ ππ.΄Αξ. πξση.  16165/24-7-2020 4νπ πξαθηηθνχ (ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο) ηνπ δηεζλνχο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ ΠΥΚΑΡΥΛ & ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΥΡΗΠΚΝ 
ΑΙΠΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ» (Α.Κ. 106/2016) θαη ηελ ανάδειξη σο οπιζηικού 
αναδόσος ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο εηαηξείαο « ΔΡΓΟΛ ΑΣΔ»,  ηεο νπνίαο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
πιεξνί φια ηα θξηηήξηα ηεο ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 4298/15-2-2019 δηαθήξπμεο θαη έρεη σο εμήο: 

 
 

Α/Α 
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 
ΡΗΚΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΠΔ ΔΟΥ (ΣΥΟΗΠ 
Φ.Ξ.Α.) 

1 ΔΡΓΟΛ ΑΣΔ 241.347,48 

 
 

ζχκθσλα κε ηα θαηά ηα ινηπά αλαθεξφκελα ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο. 

 

 Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 360 παξ. 1 ηνπ Λ. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. 

 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω66Β46ΜΩ0Ι-Ο2Π



 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  166/2020 

Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 
 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΘΑΗ ΞΟΝΔΓΟΝΠ 
ΡΖΠ ΝΗΘ. ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

 
 

ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ 
 
 
 

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

            Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 

 
 
 

            Δζωηεπική Γιανομή : 
 

1. Σκήκα Πξνκεζεηψλ  

2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 

3. Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

4. Αληηδήκαξρν Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ 

5. Γ/λζε Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ/Σκήκα Ζιεθηξνθσηηζκνχ 

6. Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ/Σκήκα Άιζνπο 

7.  Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

8. Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

9. Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ 

10. Σκήκα Ινγηζηεξίνπ 

11. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 

12. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ  
 
 
 
Πςνημμένο: Σν ππ.‟ Αξ. πξση. 16165/24-7-2020 4ν πξαθηηθφ (ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο) ηνπ δηεζλνχο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω66Β46ΜΩ0Ι-Ο2Π



 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
ΓΖΚΝΠ NEAΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ –ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 
ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ-ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  
ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ Ξ’ ΑΟ. 360/2018 ΑΞΝΦ. ΝΗΘ. ΔΞ. 

ΖΚΔΟ/ΛΗΑ: 24/7/2020 
 
ΑΟ. ΞΟΥΡ.: 16165 

 
 

4Ν ΞΟΑΘΡΗΘΝ (ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠΥΟΗΛΝ ΑΛΑΓΝΣΝ ΓΗΑ ΝΟΗΠΚΝ ΡΝ ΥΠ 
ΝΟΗΠΡΗΘΝ, ΓΖΙΑΓΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ) ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΔ ΓΗΔΘΛΖ  
ΑΛΝΗΘΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ 
ΠΥΚΑΡΥΛ & ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΥΡΗΠΚΝ ΑΙΠΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ» - 
(Α.Κ. 106/2016)  

 
ηε Λέα Υαιθεδφλα θαη ζηνλ πξψην φξνθν ηνπ επί ηεο νδνχ Αραξλψλ 464 θαη Αγ. 

Αλαξγχξσλ Γεκνηηθνχ Θηηξίνπ, ηελ Παξαζθεπή 24/7/2020 θαη ψξα 9:50 π.κ. ζπλήιζε ε Δπηηξνπή 
δηελέξγεηαο - αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ, πνπ νξίζζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 360/2018 Απφθαζε 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 34008/19-12-2018) πξνθεηκέλνπ λα 
πξνβεί ζε ζπλεδξίαζε θαη ζχληαμε πξαθηηθνχ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ε 
νπνία δηεμάγεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ δηεζλή αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θαη έρεη ηίηιν 
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ ΠΥΚΑΡΥΛ & ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΥΡΗΠΚΝ 
ΑΙΠΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ» - (Α.Κ. 106/2016).  
 
Θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο 24-7-2020 νινθιεξψζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο. 
 

 ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ παξφληεο: 

 

1. Ληηνχδεο ππξίδσλ σο Πξφεδξνο, 

2. Υαηδεθσλζηαληήο Υξήζηνο σο Κέινο, 

3. Αγγειφπνπινο Γεκήηξηνο σο Γξακκαηέαο. 

 
H δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε: 

o ηελ ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 4299/15-2-2019 πεξίιεςε δηαθήξπμεο,  

o ηελ ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 4298/15-2-2019 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – 
Λέαο Υαιθεδφλαο, 

o ηελ ππ‟ αξηζκ. 329/2018 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 
30394/20-11-2018) έγθξηζεο κειέηεο Α.Κ.106/2016 θαη θαηάξηηζεο φξσλ δηελέξγεηαο 
δηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδφλαο, 

o ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 1690/22-1-2020 1ν πξαθηηθφ δηελέξγεηαο δηθαηνινγεηηθψλ – 
ηερληθήο αμηνιφγεζεο, 

o ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 2012/27-1-2020 2ν πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ, 

o ηελ ππ.‟ αξηζκ. 25/2020 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 
3198/6-2-2020), 

o ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 11407/4-6-2020 3ν πξαθηηθφ (επηπξφζζεην) αμηνιφγεζεο 
πξνζθνξψλ 

o ηελ ππ.‟ αξηζκ. 106/2020 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση. 
Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 12118/10-06-2020) κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα 1ν, 2ν θαη 3ν πξαθηηθά ηνπ 
δηαγσληζκνχ, 

o ην ππ΄αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 12411/12-6-2020 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο πεξί αλαλέσζεο 
ηζρχνο πξνζθνξψλ θαη παξάηαζεο ηζρχνο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο,  
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o ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 13857/26-6-2020 έγγξαθν απφ ηελ εηαηξεία ΔΡΓΟΛ Α.Σ.Δ. 
ζρεηηθά κε ην αίηεκα αλαλέσζεο ηζρχνο πξνζθνξψλ θαη παξάηαζεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο 
ζπκκεηνρήο ηεο Δπηηξνπήο πνπ έιαβε αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 12411/12-6-2020, 

o ηελ ππ.‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 15797/20-7-2020 πξνο ΔΡΓΟΛ Α.Σ.Δ. (κε ειεθηξνληθή 
απνζηνιή κέζσ επηθνηλσλίαο ΔΖΓΖ ηελ 20/7/2020 θαη ψξα 13:15:21) πξφζθιεζε γηα 
ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, 

o ηελ εκπξφζεζκε ειεθηξνληθή (κέζσ επηθνηλσλίαο ΔΖΓΖ) ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο απφ ΔΡΓΟΛ Α.Σ.Δ. (ηελ 23-7-2020), 

o ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο απφ 
ΔΡΓΟΛ Α.Σ.Δ. (κε αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 16106/23-7-2020), 

o ην απφ 24-7-2020 θαη ψξα 08:12:21 ειεθηξνληθφ κήλπκα (κέζσ επηθνηλσλίαο ΔΖΓΖ) 
πξφζθιεζεο πξνο ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα απνζθξάγηζε 
ησλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηελ 24-07-2020. 

Ζ ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο 
θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

 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 Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 
2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) 
θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 
ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 
Λνκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 
318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 
Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο 
θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,  

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)   

 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ  

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα ηε 
δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 
(Α' 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε  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 Τπνπξγψλ 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 ηεο 
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απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 
(Β΄ 1590) “Θαζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξίεο”, 

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  
θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 
Θέκαηα”,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα 
θαη ζηνηρεία”,  

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

 ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 
«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 
Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»,  

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνχ (δηαθήξπμε, κειέηε, δηεπθξηληζηηθά έγγξαθα ηεο 
Τπεξεζίαο επί ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο), 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. 

Ζ επηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςηλ ηεο ηελ ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 4298/15-2-2019 
δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδφλαο κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ ΠΥΚΑΡΥΛ & ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΥΡΗΠΚΝ ΑΙΠΝΠ ΛΔΑΠ 
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ» - (Α.Κ. 106/2016), αλαθέξεη ηα εμήο: 

Ο δηαγσληζκφο ηεο ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 4298/15-2-2019 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδφλαο δηεμάγεηαη ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζε απηή, 
κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ζην εμήο χζηεκα) θαη έρεη 
ιάβεη σο αχμνληα αξηζκφ ηνλ 69379 (αξ. ΔΖΓΖ) Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ πζηήκαηνο. 

Ζ Δπηηξνπή ηελ 24-7-2020 πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγίζεη ειεθηξνληθά ηα δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (γηα νξηζκφ ηνπ σο νξηζηηθνχ), ζπλδέζεθε ζην ζχζηεκα κε 
ηα δηαπηζηεπηήξηα (φλνκα ρξήζηε θαη θξπθφ πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο) ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, 
επέιεμε ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε αξηζκφ 69379 θαη πξνρψξεζε ζηελ ειεθηξνληθή 
απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Ζ Δπηηξνπή έιεγμε ηνλ ειεθηξνληθφ ζρεηηθφ θάθειν, πξνέβεθε ζηελ απνζθξάγηζε ησλ 
έγγξαθσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ζην ζρεηηθφ ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη αθνχ κνλφγξαςε 
θαη έιεγμε θαη ηα θαηαηεζέληα δηθαηνινγεηηθά δηαπίζησζε φηη ηφζν ν ειεθηξνληθφο, φζν θαη ν 
έγγξαθνο θάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (γηα νξηζκφ ηνπ σο νξηζηηθνχ) ηεο 
εηαηξείαο ΔΡΓΟΛ Α.Σ.Δ. ήηαλ πιήξεηο θαη νξζνί θαη απνιχησο ζχκθσλνη κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη 
φξνπο ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη εηδηθφηεξα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 
πεξί δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη πεξί ηξφπνπ ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ νινθιεξψζεθε ηελ 24-7–2020. 

Γηα ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα, ην νπνίν 
ππνγξάθεηαη απφ ηα θάησζη κέιε θαη δηαβηβάδεηαη ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. γηα δηθέο ηνπ 
πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 
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ΣΟΖΠΡΝΠ 

ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ 
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