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Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α  

 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 20/2020 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο 
 

Αξηζ. Απφθαζεο : 106/2020                                  
 
                                                                                             
                                                                            Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε 1νπ, 2νπ θαη 3νπ πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο κε δηεζλή 
αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ “Ξξνκήζεηα θσηηζηηθψλ 
ζσκάησλ & ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θσηηζκνχ Άιζνπο Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο” - (Α.Κ. 106/2016-επαλεηζαγσγή)». 

 
 
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 
10 ηνπ κήλα Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9 π.κ. ζπλήιζε ζε  θεθιεηζκέλσλ 
ησλ ζπξψλ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 
η. Α΄/11-3-2020) θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 40 εγθπθιίνπ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ 
κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 11688/21/5-6-
2020 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΄. 
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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, Αληηπξφεδξνο 3) Θαληαξέιεο 

Γεκήηξηνο 4) Γξεηδειηάο Ξαληειήο θαη 5) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο, κέιε. 
 
 
ΑΞΝΛΡΔΠ  
 

1) Κπεξδέζεο Πππξίδσλ 2) Ξαπαθψζηα Αλζή 3) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 4) Πεξεηάθεο 
Ληθφιανο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο ελεκεξψζεη 
ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξφεδξν ηεο Ν.Δ. Αληί ηνπ πξψηνπ παξέζηε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο παξάηαμεο 
ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ «Λέα Φηιαδέιθεηα Λέα Σαιθεδφλα Ξνιηηψλ Ξνιηηεία» θ. 
Γξακκέλνο Πππξίδσλ. 

 
 
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγνχκελνο 
ην 1ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 11410/4-6-2020 εηζήγεζε ηεο νξηζζείζαο κε ηελ αξηζ. 360/2018 
απφθαζε Ν.Δ. Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο-Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ επί ηνπ ζέκαηνο: 
 
Θέμα: ΔΓΘΟΗΠΖ ΞΟΑΘΡΗΘΥΛΓΗΑ ΡΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΚΔ ΓΗΔΘΛΖ ΑΛΝΗΘΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ 
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΡΖΠΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΚΔ ΡΗΡΙΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ ΠΥΚΑΡΥΛ & 
ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΥΡΗΠΚΝ ΑΙΠΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ» - (Α.Κ. 
106/2016) 

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. 4298/15-2-2019 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – 
Λέαο Σαιθεδφλαο, 

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

παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ζην ζψκα: 

A. ηε ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ησλ αθφινπζσλ πξαθηηθψλ: 

 π‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 1690/22-1-2020 1ν πξαθηηθφ δηελέξγεηαο δηθαηνινγεηηθψλ 
– ηερληθήο αμηνιφγεζεο (ζπλεκκέλν 1 ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ), 

 π‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 2012/27-1-2020 2ν πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ(ζπλεκκέλν 2 ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ), 

 π‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.11407/4-6-2020 3νπ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 
(ζπλεκκέλν 3 ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ) 

B. ηελ αλάδεημε σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ εηαηξεία «ΔΟΓΝΛ ΑΡΔ» ε 
νπνία πξνζέθεξε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη 
ηηκήο ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 4298/15-2-2019 δηαθήξπμε. 
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Πςν.: 1. π‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 1690/22-1-2020 1ν πξαθηηθφ. 
2. π‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 2012/27-1-2020 2ν πξαθηηθφ. 
3. π‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 11407/4-6-2020 3ν πξαθηηθφ. 

 
    
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Ν.Δ., θαηά 
ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 20/2020 Ξξαθηηθφ ηεο 
Δπηηξνπήο.  
 

 Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζαλ φηη ηάζζνληαη ηα κέιε ηεο Ν.Δ. θ. Ξ.Γξεηδειηάο ιφγσ ηεο 
κεγάιεο δηαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν ζπκκεηερφλησλ, δεηψληαο 
παξάιιεια ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θ. Θ.Ρνκπνχινγινπ, επηζεκαίλνληαο φηη 
δελ ηεθκεξηψλεηαη ηερληθά ε απφξξηςε ηεο εηαηξείαο BIG SOLAR A.E. θαη ζεσξψληαο φηη ν 
ιφγνο απφξξηςεο ζχκθσλα κε ην Λφκν πεξί πξνκεζεηψλ είλαη ηππηθφο θαη φρη νπζηαζηηθφο. 
 

Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηελ αξηζ. 106/2016 ζρεηηθή 
κειέηε, ην ππ.‟ Αξ. πξση. 1690/22-1-2020 1ν πξαθηηθφ δηελέξγεηαο δηθαηνινγεηηθψλ-ηερληθήο 
αμηνιφγεζεο θαη ην ππ.‟ Αξ. πξση. 2012/27-1-2020 2ν πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 11407/4-6-2020 3ν 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: 
 

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

 Ρελ ππ.‟ αξηζκ. 25/2020 πξνεγνχκελε ζρεηηθή Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε 
αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 3198/6-2-2020), 
 

Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι  καηά πλειοτηθία 
(4 ΞΔΟ-2 ΘΑΡΑ) 

 
Ρελ έγκπιζη α) ηνπ ππ.΄Αξ. πξση. 1690/22-1-2020 πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο δηθαηνινγεηηθψλ – 
ηερληθήο αμηνιφγεζεο, β) ηνπ ππ.‟ Αξ. πξση. 2012/27-1-2020 πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ θαη γ)  ηνπ ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 11407/4-6-2020 3νπ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο 
πξνζθνξψλ 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 πποζυπινού 
αναδόσος ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο εηαηξείαο « ΔΟΓΝΛ ΑΡΔ»,  ηεο νπνίαο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
πιεξνί φια ηα θξηηήξηα ηεο ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 4298/15-2-2019 δηαθήξπμεο θαη έρεη σο εμήο: 

 
 

Α/Α 
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 
ΡΗΚΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΠΔ ΔΟΥ (ΣΥΟΗΠ 
Φ.Ξ.Α.) 

1 ΔΟΓΝΛ ΑΡΔ 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. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  106/2020 
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 
 

 
 
 

            Δζυηεπική Γιανομή : 
 

1. Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ  

2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 

3. Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 

4. Αληηδήκαξρν Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ 

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

6. Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ/Ρκήκα Άιζνπο 

7.  Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ 

8. Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 

9. Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ 

10. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 

11. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 

12. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ  
 
 
 
Πςνημμένα: Ρν ππ.‟ Αξ. πξση. 1690/22-1-2020 1ν πξαθηηθφ δηελέξγεηαο δηθαηνινγεηηθψλ-ηερληθήο 

αμηνιφγεζεο, ην ππ.‟ Αξ. πξση. 2012/27-1-2020 2ν πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 11407/4-6-2020 3ν  
πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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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: 22/1/2020 
 
ΑΟ. ΞΟΥΡ.: 1690 

 
1Ν ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ – ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

 

1Ν ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΔ ΓΗΔΘΛΖ ΑΛΝΗΘΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ 
ΡΖΛ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ ΠΥΚΑΡΥΛ & ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΥΡΗΠΚΝ 
ΑΙΠΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ» - (Α.Κ. 106/2016)  

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

Αλαξγχξσλ Γεκνηηθνχ Θηηξίνπ, ηελ Ξέκπηε 28/3/2019 θαη ψξα 10:45 π.κ. ζπλήιζε ε Δπηηξνπή 
δηελέξγεηαο - αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ, πνπ νξίζζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 360/2018 Απφθαζε 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 34008/19-12-2018) πξνθεηκέλνπ λα 
πξνβεί ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 
Ρερληθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο – Ρερληθήο αμηνιφγεζεο 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).  

Ζ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ζπλερίζηεθε θαη ζηηο παξαθάησ εκέξεο:  
04-04-2019, 11-04-2019, 18-04-19, 16-05-2019, 30-05-2019, 13-6-2019, 26-9-2019, 17-10-2019, 
31-10-19, 21-11-2019, 19-12-2019, 13-01-2020, 16-01-2020 θαη 22-01-2020. 
Θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο 22-01-2020 νινθιεξψζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ δηελέξγεηαο 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο – ηερληθήο αμηνιφγεζεο. 
 Πε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ παξφληεο:  

1. Ληηνχδεο Πππξίδσλ σο Ξξφεδξνο, 
2. Σαηδεθσλζηαληήο Σξήζηνο σο Κέινο, 
1. Αγγειφπνπινο Γεκήηξηνο σο Γξακκαηέαο. 

 
H δηελέξγεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε: 

o ηελ ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 4299/15-2-2019 πεξίιεςε δηαθήξπμεο,  
o ηελ ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 4298/15-2-2019 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – 

Λέαο Σαιθεδφλαο, 
o ηελ ππ‟ αξηζκ. 329/2018 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 

30394/20-11-2018) έγθξηζεο κειέηεο Α.Κ.106/2016 θαη θαηάξηηζεο φξσλ δηελέξγεηαο 
δηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, 

o ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 7453/18-03-2019 δηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν ηεο πεξεζίαο 
(πνπ ήηαλ απάληεζε ζην έγγξαθν εξψηεκα ηεο εηαηξείαο ΔΟΓΝΛ Α.Ρ.Δ. πνπ έιαβε αξηζκ. 
πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 6631/07-03-2019),  

o ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 7442/18-03-2019 δηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν ηεο πεξεζίαο 
(πνπ ήηαλ απάληεζε ζην έγγξαθν εξψηεκα ηεο εηαηξείαο BIG SOLAR Α.Δ. πνπ έιαβε αξηζκ. 
πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 7445/18-03-2019), 

o ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 8240/21-03-2019 δηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν ηεο πεξεζίαο 
(πνπ ήηαλ απάληεζε ζην ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο ΔΟΓΝΛ ΑΡΔ ηεο 18.03.2019 θαη ψξα 
19:24:16 ΔΔΡ, πνπ απεζηάιε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ 
Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΠΖΓΖΠ 69379), 

o ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 9489/27-03-2019 δηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν ηεο πεξεζίαο 
(πνπ ήηαλ απάληεζε ζην αίηεκα ηεο εηαηξείαο ΦΥΡΗΠΚΝΠ & ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΞΝΙΔΥΛ 
ΛΗΘΝΙΑΝ Η.Θ.Δ. πνπ έιαβε αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 9328/27-03-2019), 

o ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 27211/30-07-2019 έγγξαθν απφ ηελ εηαηξεία BIG SOLAR 
Α.Δ. ζρεηηθά κε ην αίηεκα αλαλέσζεο ηζρχνο πξνζθνξψλ θαη παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 
εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο ηεο Δπηηξνπήο πνπ έιαβε αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 22575/29-07-
2019, 
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o ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 23020/1-8-2019 έγγξαθν απφ ηελ εηαηξεία ΠΖΙΑΦΡ Η.Θ.Δ. 
ζρεηηθά κε ην αίηεκα αλαλέσζεο ηζρχνο πξνζθνξψλ θαη παξάηαζεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο 
ζπκκεηνρήο ηεο Δπηηξνπήο πνπ έιαβε αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 22575/29-07-2019, 

o ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 23023/1-8-2019 έγγξαθν απφ ηελ εηαηξεία ΔΟΓΝΛ Α.Ρ.Δ. 
ζρεηηθά κε ην αίηεκα αλαλέσζεο ηζρχνο πξνζθνξψλ θαη παξάηαζεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο 
ζπκκεηνρήο ηεο Δπηηξνπήο πνπ έιαβε αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 22575/29-07-2019, 

o ην ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο ΔΟΓΝΛ ΑΡΔ ηεο 15.10.2019 θαη ψξα 14:15:35 ΔΔΡ, πνπ 
απεζηάιε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΠΖΓΖΠ 
69379 ζρεηηθά κε ην αίηεκα αλαλέσζεο ηζρχνο πξνζθνξψλ θαη παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 
εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο ηεο Δπηηξνπήο πνπ έιαβε αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 22575/29-07-
2019, 

o ην ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο ΔΟΓΝΛ ΑΡΔ ηεο 30.11.2019 θαη ψξα 11:44:46 ΔΔΡ, πνπ 
απεζηάιε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΠΖΓΖΠ 
69379 ζρεηηθά κε ην αίηεκα αλαλέσζεο ηζρχνο πξνζθνξψλ θαη παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 
εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο ηεο Δπηηξνπήο πνπ έιαβε αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 22575/29-07-
2019, 

o ην ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο ΔΟΓΝΛ ΑΡΔ ηεο 28.12.2019 θαη ψξα 12:52:11 ΔΔΡ, πνπ 
απεζηάιε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΠΖΓΖΠ 
69379 ζρεηηθά κε ην αίηεκα αλαλέσζεο ηζρχνο πξνζθνξψλ θαη παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 
εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο ηεο Δπηηξνπήο πνπ έιαβε αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 22575/29-07-
2019, 

o ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 993/15-1-2020 έγγξαθν απφ ηελ εηαηξεία ΔΟΓΝΛ Α.Ρ.Δ. 
ζρεηηθά κε ην αίηεκα αλαλέσζεο ηζρχνο πξνζθνξψλ θαη παξάηαζεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο 
ζπκκεηνρήο ηεο Δπηηξνπήο πνπ έιαβε αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 22575/29-07-2019, 

o ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 1289/17-01-2020 δηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν ηεο πεξεζίαο 
(πνπ ήηαλ απάληεζε ζην ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο ΔΟΓΝΛ ΑΡΔ ηεο 15.01.2020 θαη ψξα 
11:46:53 ΔΔΡ, πνπ απεζηάιε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ 
Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΠΖΓΖΠ 69379) 

 
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη 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. 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” 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 Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο 
Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε 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) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 
Νδεγία 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 Ππλέδξην» 
 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο 

θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,  

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

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
"Ξξφγξακκα 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 πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ  
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 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν 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.Π.Ο., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 
(Α' 66) «Νλνκαζηηθνπνίεζε  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 πνπξγψλ 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 
απφθαζεο ηνπ θππνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΝΠ/2005 
(Β΄ 1590) “Θαζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξίεο”, 

 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 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά 
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 πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 
«Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη 
Αλάπηπμεο «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)»,  

 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 
πεξεζίαο 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. 
 
 
Πχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 4298/15-2-2019 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ ΠΥΚΑΡΥΛ & 
ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΥΡΗΠΚΝ ΑΙΠΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ» - (Α.Κ. 
106/2016), νξίζηεθαλ: 

o σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ε Ξέκπηε 21/3/2019 θαη 
ψξα 11:00 π.κ., 

o σο εκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ ε Ξέκπηε 28/3/2019 θαη ψξα 11:00 π.κ.. 
Ν δηαγσληζκφο ηεο ππ΄ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 4298/15-2-2019 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 69379 (αξ. ΔΠΖΓΖΠ) Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ Ππζηήκαηνο.  

Ζ Δπηηξνπή ηελ Ξέκπηε 28/3/2019 θαη ψξα 11.00 π.κ. 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 69379 (αξ. ΔΠΖΓΖΠ).  

Ζ Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη ζπλνιηθά νη πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ ζην δηαγσληζκφ ήηαλ 
ηέζζεξηο (4) ζε ειεθηξνληθή θαη ηξεηο (3) ζε έληππε κνξθή (πνπ ήηαλ φιεο εληφο ησλ 
πξνζεζκηψλ θαηάζεζεο ηεο έληππεο κνξθήο πνπ είρε ζέζεη ε δηαθήξπμε), ζχκθσλα κε ηνλ 
παξαθάησ πίλαθα: 

 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω15Σ46ΜΩ0Ι-ΤΛΨ



 

Α/Α 
ΞΟΝΠΦΝΟ

ΑΠ 
ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 

ΑΟ. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ 
ΥΟΑ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΑΟ. ΞΟΥΡ. 
ΔΛΡΞΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

1 ΔΟΓΝΛ ΑΡΔ 
129129 21/03/2019 

09:47:36 
8484/2019 

2 

BIG SOLAR 
ΦΥΡΝΒΝΙΡΑΦΘΑ 

ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΑΛΥΛΚΖ 
ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

130464 21/03/2019 
10:14:18 

9389/2019 

3 ΠΖΙΑΗΡ Η.Θ.Δ. 
130327 20/03/2019 

17:56:19 
9398/2019 

4 
ΗΚΗΑ ΡΔΣΛΗΘΖ 

ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
131285 14/03/2019 

17:08:42 

(ΓΔΛ 
ΘΑΡΑΡΔΘΖΘΔ 

ΔΛΡΞΖ 
ΞΟΝΠΦΝΟΑ) 

 
Ζ Δπηηξνπή πξνέβε ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ Ξέκπηε 28-03-2019 

θαη ψξα 11:49:50 π.κ. Ζ Δπηηξνπή επηζεκαίλεη φηη θαηά ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο ήηαλ δπλαηή ε 
πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ. 

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. 

Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πξνέβε ζηελ ειεθηξνληθή  απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ 
(ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο / Ρερληθή Ξξνζθνξά» ησλ πξνζθνξψλ. Ακέζσο κεηά 
απφ απηή ηε δηαδηθαζία νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην 
πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ (ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη 
ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα 
πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά 
ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. Νκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ 
(ππν)θαθέισλ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 
απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ 
απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ (ζχκθσλα κε 
ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε). 

 
ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ-ΡΔΣΛΗΘΥΛ 
ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

 
Ζ Δπηηξνπή ππέγξαςε ηνπο θαθέινπο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – 

Ρερληθή πξνζθνξά» πνπ ππνβιήζεθαλ έληππα.  
Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή έιεγμε ηα Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (ειεθηξνληθά θη έληππα) θαη 

ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο (ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή) ησλ πξνζθεξφλησλ θαη δηαπίζησζε ηα 
αθφινπζα: 

 
 Γηα ηελ εηαηξεία «ΗΚΗΑ ΡΔΣΛΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» θαηαηέζεθε απνθιεηζηηθά 

ειεθηξνληθά θαη κφλν ην Φχιιν Ππκκφξθσζεο. Θαηά ζπλέπεηα εμαηηίαο ησλ αλσηέξσ 
αλαθεξνκέλσλ ειιείςεσλ πνπ είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
ηεο εηαηξείαο «ΗΚΗΑ ΡΔΣΛΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο θαη είλαη απνξξηπηέα. 

 Γηα ηελ εηαηξεία «ΠΖΙΑΦΡ Η.Θ.Δ.» ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
o Ρν ζχλνιν ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο ελ ιφγσ 

εηαηξείαο απνηεινχλ επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία φκσο 
δελ θέξνπλ ηελ αλαγθαία επηθχξσζε απφ δηθεγφξν ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!Lm3-8FmFNkeFATD-4NJ23A%7D&bid_number=%7B!!R-nWQIc9uaVPtzsmwWyZ9g%7D&_ti=404236699&oapc=23&oas=CrFao45PfDoKTPgKGPR3tA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!Lm3-8FmFNkeFATD-4NJ23A%7D&bid_number=%7B!!R-nWQIc9uaVPtzsmwWyZ9g%7D&_ti=404236699&oapc=23&oas=CrFao45PfDoKTPgKGPR3tA..
ΑΔΑ: Ω15Σ46ΜΩ0Ι-ΤΛΨ



ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 4250/2014 («Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - 
Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ 
Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο») 
πνπ δηέπνπλ ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο (άξζξν 1.4 
κε ηίηιν «Θεζκηθφ Ξιαίζην» ηεο δηαθήξπμεο) θαη ζπλεπψο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ 
δεθηά. 

o Πχκθσλα κε ην άξζξν 2.1.4 κε ηίηιν «Γιψζζα» ηεο δηαθήξπμεο, ηφζν νη πξνζθνξέο 
θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία φζν θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ρα αιινδαπά έγγξαθα ζηα πξνζθνκηζζέληα δηθαηνινγεηηθά 
πηζηνπνίεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο σο πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ 
πξνκήζεηα εηδψλ ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο π.ρ. ηα πηζηνπνηεηηθά ISO, ENEC θαη CE) 
(πιελ αζθαιψο ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ θαη ινηπψλ εληχπσλ – εηαηξηθψλ ή κε - κε 
εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν πνπ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα 
φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2.1.4 ηεο δηαθήξπμεο) έρνπλ θαηαηεζεί δίρσο ηελ 
απαηηνχκελε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή θαη ζπλεπψο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ 
δεθηά. 

o Γελ έρεη θαηαηεζεί ε επί πνηλή απνθιεηζκνχ πεχζπλε Γήισζε φηη ηα 
πξνζθεξφκελα ΔΗΓΖ ηνπ δηαγσληζκνχ κε αχμνληεο αξηζκνχο 2, 3, 4, 5 θαη 6 ζα 
θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη ζα πξνέξρνληαη απφ βηνκεραληθέο κνλάδεο παξαγσγήο πνπ 
εθαξκφδνπλ πηζηνπνηεκέλε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαηά ην πξφηππν ISO 9001:2008 
ή ηζνδχλακν (Άξζξν 3 ζην Ξαξάξηεκα ΗΗ – Δηδηθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ ηεο 
δηαθήξπμεο). 

o Πην κέξνο ΗΗ, ζεκείν Γ (Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 
νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο) ηνπ ππνβιεζέληνο ΔΔΔΠ ηεο ελ ιφγσ 
εηαηξείαο απαληάηαη κε Λαη ε εξψηεζε «Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο;». 
Πχκθσλα κε ηελ Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 23 - ΔΗΓΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖΠ ΡΝ 
ΡΔΓ ΘΑΗ ΡΝ ΔΔΔΠ ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π (ΑΓΑ: Τ3ΖΗΝΜΡΒ-Θ3Δ), ζα έπξεπε ην ΔΔΔΠ 
ηεο «ΠΖΙΑΦΡ Η.Θ.Δ.» λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ην αληίζηνηρν ΔΔΔΠ ηνπ ππεξγνιάβνπ 
θαζψο επίζεο θαη λα είλαη ζπκπιεξσκέλν κε ην φλνκα θαη ην πνζνζηφ ηεο 
ππεξγνιαβίαο πνπ πξνηίζεηαη λα ηνπ αλαηεζεί. Απηφ δελ ζπκβαίλεη θαη ζπλεπψο ην 
αλαξηεκέλν ΔΔΔΠ δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηφ. 

Δμαηηίαο ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ ειιείςεσλ πνπ είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο «ΠΖΙΑΦΡ Η.Θ.Δ.» δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο θαη είλαη απνξξηπηέα. 

 
Γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο δηαγσληδφκελνπο: 

 ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ήηαλ πιήξε, νξζά θαη απνδεθηά, 
 νη ηερληθέο πξνζθνξέο ήηαλ πιήξεηο, νξζέο θαη απνδεθηέο. 

 
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο, 

επηθνηλψλεζε κε ηνπο εθδφηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ππνβιεζείζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Ν έιεγρνο εγθπξφηεηαο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 
ζπκκεηνρήο γηα ηηο εγγπεηηθέο έγηλε σο εμήο:  

o γηα εγγπεηηθή ΡΚΔΓΔ ειεθηξνληθά ζηνλ ηζηφηνπν http://www.tmede.gr,  
o γηα εγγπεηηθή ηεο ATTICA BANK Α.Ρ.Δ. κε απνζηνιή ζρεηηθνχ email, 
o γηα εγγπεηηθή ηεο ΡΟΑΞΔΕΑΠ EUROBANK ERGASIAS Α.Δ. κε απνζηνιή ζρεηηθνχ email. 

Όισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε πξνζθνξά νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο βξέζεθαλ έγθπξεο. 
 

Θαηφπηλ φισλ ησλ παξαπάλσ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο γίλνληαη 
απνδεθηέο γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Α/Α 
ΞΟΝΠΦΝΟ

ΑΠ 
ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 

ΑΟ. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ 
ΥΟΑ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΑΟ. ΞΟΥΡ. 
ΔΛΡΞΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

1 ΔΟΓΝΛ ΑΡΔ 
129129 21/03/2019 

09:47:36 
8484/2019 

2 

BIG SOLAR 
ΦΥΡΝΒΝΙΡΑΦΘΑ 

ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΑΛΥΛΚΖ 
ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

130464 21/03/2019 
10:14:18 

9389/2019 

 
Ρν παξφλ Ξξαθηηθφ νινθιεξψζεθε ηελ 22-01–2020. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΡΗΝΓΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ  
 
 
ΣΑΡΕΖΘΥΛΠΡΑΛΡΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ  
 
 
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ  ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
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ΑΟ. ΞΟΥΡ.: 2012 

 
2Ν ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

 

2Ν ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΚΔ ΓΗΔΘΛΖ ΑΛΝΗΘΡΝ 
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ ΠΥΚΑΡΥΛ & 
ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΥΡΗΠΚΝ ΑΙΠΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ» - (Α.Κ. 
106/2016)  

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

Αλαξγχξσλ Γεκνηηθνχ Θηηξίνπ, ηελ Ξαξαζθεπή 24/1/2020 θαη ψξα 8:50 π.κ. ζπλήιζε ε Δπηηξνπή 
δηελέξγεηαο - αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ, πνπ νξίζζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 360/2018 Απφθαζε 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 34008/19-12-2018) πξνθεηκέλνπ λα 
πξνβεί ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, έιεγρν θαη αμηνιφγεζή ησλ θαη 
ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 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).  
 

 Πηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ παξφληεο: 

1. Ληηνχδεο Πππξίδσλ σο Ξξφεδξνο, 

2. Σαηδεθσλζηαληήο Σξήζηνο σο Κέινο, 

3. Αγγειφπνπινο Γεκήηξηνο σο Γξακκαηέαο. 

 
H δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε: 

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

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

Λέαο Σαιθεδφλαο, 

o ηελ ππ‟ αξηζκ. 329/2018 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 

30394/20-11-2018) έγθξηζεο κειέηεο Α.Κ.106/2016 θαη θαηάξηηζεο φξσλ δηελέξγεηαο 

δηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, 

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

ηερληθήο αμηνιφγεζεο. 

 
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη 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. 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” 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 Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο 
Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 
318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   
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 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. 4129/2013 (Α‟ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην» 
 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο 

θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,  

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

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
"Ξξφγξακκα 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 πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ  
 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν 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.Π.Ο., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 
(Α' 66) «Νλνκαζηηθνπνίεζε  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 πνπξγψλ 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 
απφθαζεο ηνπ θππνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΝΠ/2005 
(Β΄ 1590) “Θαζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξίεο”, 

 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 7 θαη 13 έσο 15, 
 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά 

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 πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη 
Αλάπηπμεο «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)»,  

 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 
πεξεζίαο 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.Σ. 4298/15-2-2019 

δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ ΠΥΚΑΡΥΛ & ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΥΡΗΠΚΝ ΑΙΠΝΠ ΛΔΑΠ 
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ» - (Α.Κ. 106/2016), αλαθέξεη ηα εμήο: 

Ν δηαγσληζκφο ηεο ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 4298/15-2-2019 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ Λέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο δηεμάγεηαη ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζε απηή, 

κέζσ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ζην εμήο Πχζηεκα) θαη έρεη 

ιάβεη σο αχμνληα αξηζκφ ηνλ 69379 (αξ. ΔΠΖΓΖΠ) Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ Ππζηήκαηνο. 

Πχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ ηέζεθε ζηελ ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 4298/15-2-2019 

δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ 
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ΠΥΚΑΡΥΛ & ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΥΡΗΠΚΝ ΑΙΠΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ» - (Α.Κ. 

106/2016), νξίζηεθε σο εκεξνκελία απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ε Ξαξαζθεπή 

24/1/2020 θαη ψξα 09:00 π.κ.. Πρεηηθά εηδνπνηήζεθαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο έγθαηξα κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ. 

Ζ Δπηηξνπή ηελ 24/1/2020 θαη ψξα 09:18:32 π.κ. πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγίζεη ειεθηξνληθά 

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

θξπθφ πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο) ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο, επέιεμε ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ 

κε αξηζκφ 69379 (αξ. ΔΠΖΓΖΠ). Ζ Δπηηξνπή επηζεκαίλεη φηη θαηά ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο ήηαλ 

δπλαηή ε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

Νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο δηέζεηαλ ςεθηαθή ππνγξαθή κε έλδεημε “signature valid”. 

Ζ Δπηηξνπή πξνέβεθε ζε έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη βξήθε φηη φισλ ησλ 

ζπκκεηερνπζψλ κε πξνζθνξά εηαηξεηψλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ήηαλ πιήξεηο, νξζέο θαη 

επνκέλσο απνδεθηέο γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο πιελ ηεο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο «ΗΚΗΑ 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» ε νπνία δελ ππέβαιε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν έληππν 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

Νη ζπκκεηέρνπζεο κε πξνζθνξά εηαηξείεο πξνζέθεξαλ ηηο παξαθάησ ηηκέο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο: 

 

Α/Α 
ΞΟΝΠΦΝΟ

ΑΠ 
ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 

ΡΗΚΖ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΠΔ 

ΔΟΥ (ΣΥΟΗΠ 
Φ.Ξ.Α.) 

1 ΔΟΓΝΛ ΑΡΔ 241.347,48 

2 

BIG SOLAR 
ΦΥΡΝΒΝΙΡΑΦΘΑ 

ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΑΛΥΛΚΖ 
ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

131.311,28 

3 ΠΖΙΑΗΡ Η.Θ.Δ. 234.677,41 

4 
ΗΚΗΑ ΡΔΣΛΗΘΖ 

ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
241.935,00 

 
Πχκθσλα κε ην 1ν πξαθηηθφ (ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 1690/22-1-2020) νη εηαηξείεο ησλ 

νπνίσλ νη πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα: 

 

Α/Α 
ΞΟΝΠΦΝΟ

ΑΠ 
ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 

ΡΗΚΖ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΠΔ 

ΔΟΥ (ΣΥΟΗΠ 
Φ.Ξ.Α.) 

1 ΔΟΓΝΛ ΑΡΔ 241.347,48 

2 

BIG SOLAR 
ΦΥΡΝΒΝΙΡΑΦΘΑ 

ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΑΛΥΛΚΖ 
ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

131.311,28 

 
Πχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. Δπνκέλσο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή 
είλαη ε αθφινπζε: 

 
 
 

ΑΔΑ: Ω15Σ46ΜΩ0Ι-ΤΛΨ



 

Α/Α 
ΞΟΝΠΦΝΟ

ΑΠ 
ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 

ΡΗΚΖ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΠΔ 

ΔΟΥ (ΣΥΟΗΠ 
Φ.Ξ.Α.) 

2 

BIG SOLAR 
ΦΥΡΝΒΝΙΡΑΦΘΑ 

ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΑΛΥΛΚΖ 
ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

131.311,28 

 
Ρν παξφλ πξαθηηθφ νινθιεξψζεθε ηελ 24-1–2020. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΡΗΝΓΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ 
 
 
 
 

ΣΑΡΕΖΘΥΛΠΡΑΛΡΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 
 
 
 
 

ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 
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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: 4/6/2020 
 
ΑΟ. ΞΟΥΡ.: 11407 

 
3Ν ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

 

3Ν ΞΟΑΘΡΗΘΝ (ΔΞΗΞΟΝΠΘΔΡΝ) ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΚΔ ΓΗΔΘΛΖ ΑΛΝΗΘΡΝ 
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ ΠΥΚΑΡΥΛ & 
ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΥΡΗΠΚΝ ΑΙΠΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ» - (Α.Κ. 
106/2016)  

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

Αλαξγχξσλ Γεκνηηθνχ Θηηξίνπ, ηελ Ρεηάξηε 26/2/2020 θαη ψξα 8:50 π.κ. ζπλήιζε ε Δπηηξνπή 
δηελέξγεηαο - αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ, πνπ νξίζζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 360/2018 Απφθαζε 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 34008/19-12-2018) πξνθεηκέλνπ λα 
πξνβεί ζε ζπλεδξίαζε θαη ζχληαμε επηπξφζζεηνπ (3oπ) πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ 
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). Ζ 
ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλέρεηα ηεο ππ.‟ αξηζκ. 25/2020 Απφθαζεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 3198/6-2-2020) κε ηελ νπνία 
απνθαζίζηεθε: 

 ε αλαβνιή ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ 1νπ θαη 2νπ πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο ηνπ 
δηεζλνχο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ 
ΠΥΚΑΡΥΛ & ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΥΡΗΠΚΝ ΑΙΠΝΠ ΛΔΑΠ 
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ» - (Α.Κ. 106/2016) 

 ε έγθξηζε απνζηνιήο πξφζθιεζεο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Λ. 4412/16 θαη 
ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ζηηο εηαηξείεο BIG SOLAR ΦΥΡΝΒΝΙΡΑΦΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ 
ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ θαη ΔΟΓΝΛ ΑΡΔ πξνθεηκέλνπ απηέο λα πξνβνχλ ζηελ αηηηνιφγεζε θαη 
ηεθκεξίσζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνζθνξψλ ηνπο. 

 
Ζ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ζπλερίζηεθε θαη ζηηο παξαθάησ εκέξεο:  

19-3-2020, 8-4-2020, 29-4-2020, 13-5-2020, 27-5-2020 θαη 4-6-2020. 
Θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο 3-6-2020 νινθιεξψζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ. 
 

 Πηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ παξφληεο: 

 

1. Ληηνχδεο Πππξίδσλ σο Ξξφεδξνο, 

2. Σαηδεθσλζηαληήο Σξήζηνο σο Κέινο, 

3. Αγγειφπνπινο Γεκήηξηνο σο Γξακκαηέαο. 

 
H δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε: 

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

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

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

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

o ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 2012/27-1-2020 2ν πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ, 
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o ηελ ππ.‟ αξηζκ. 25/2020 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 
3198/6-2-2020), 

o ην ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο ΔΟΓΝΛ ΑΡΔ ηεο 11.2.2020 θαη ψξα 16:32:29 ΔΔΡ, πνπ 
απεζηάιε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΠΖΓΖΠ 
69379 ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ηεο έσο 30/6/20, 

o ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 3800/12-2-2020 έγγξαθν ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα 
ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθνξψλ ην νπνίν απεζηάιε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΠΖΓΖΠ 69379 ζηηο εηαηξείεο BIG SOLAR 
ΦΥΡΝΒΝΙΡΑΦΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ θαη ΔΟΓΝΛ ΑΡΔ ζηηο 12.2.2020 θαη ψξα 
14:12:56 ΔΔΡ. 

o ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 3976/13-2-2020 έγγξαθν-ππφκλεκα ηεο ΔΟΓΝΛ ΑΡΔ πεξί 
κε ππνρξέσζεο ππνβνιήο ηεθκεξίσζεο ηεο πξνζθνξάο ηεο (ζε απάληεζε ηνπ ππ‟ αξηζκ. 
πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 3800/12-2-2020 εγγξάθνπ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ),  

o ην ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο ΔΟΓΝΛ ΑΡΔ ηεο 21.2.2020 θαη ψξα 09:53:32 ΔΔΡ, πνπ 
απεζηάιε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΠΖΓΖΠ 
69379 ζρεηηθά κε ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πξνζθνξάο ηεο ζην δηαγσληζκφ (πνπ έιαβε αξηζκ. 
πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 4777/21-2-2020), 

o ην ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο ΔΟΓΝΛ ΑΡΔ ηεο 21.2.2020 θαη ψξα 11:41:46 ΔΔΡ, πνπ 
απεζηάιε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΠΖΓΖΠ 
69379 ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο πξνζθνξάο έσο 31/3/20, 

o ην ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο BIG SOLAR ΦΥΡΝΒΝΙΡΑΦΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
ηεο 21.2.2020 θαη ψξα 17:15:44 ΔΔΡ, πνπ απεζηάιε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΠΖΓΖΠ 69379 ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε ηεο 
νηθνλνκηθήο ηεο πξνζθνξάο θαη ηελ αλαλέσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο έσο 30/6/20, 

o ην ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο BIG SOLAR ΦΥΡΝΒΝΙΡΑΦΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
ηεο 21.2.2020 θαη ψξα 17:50:11 ΔΔΡ, πνπ απεζηάιε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΠΖΓΖΠ 69379 ζρεηηθά κε ηελ ηεθκεξίσζε ηεο 
πξνζθνξάο ηεο ζην δηαγσληζκφ, 

o ην ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο ΔΟΓΝΛ ΑΡΔ ηεο 20.3.2020 θαη ψξα 15:43:29 ΔΔΡ, πνπ 
απεζηάιε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΠΖΓΖΠ 
69379 ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο πξνζθνξάο έσο 30/4/20, 

o ην ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο ΔΟΓΝΛ ΑΡΔ ηεο 21.4.2020 θαη ψξα 13:12:09 ΔΔΡ, πνπ 
απεζηάιε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΠΖΓΖΠ 
69379 ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο πξνζθνξάο έσο 31/5/20, 

o ην ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο ΔΟΓΝΛ ΑΡΔ ηεο 4.5.2020 θαη ψξα 13:07:44 ΔΔΡ, πνπ απεζηάιε 
κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΠΖΓΖΠ 69379 
ζρεηηθά κε ηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ηεο BIG SOLAR ΦΥΡΝΒΝΙΡΑΦΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ 
ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ, 

o ην ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο ΔΟΓΝΛ ΑΡΔ ηεο 26.5.2020 θαη ψξα 11:48:51 ΔΔΡ, πνπ 
απεζηάιε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΠΖΓΖΠ 
69379 ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο πξνζθνξάο έσο 30/6/20, 

o ην ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο ΔΟΓΝΛ ΑΡΔ ηεο 3.6.2020 θαη ψξα 10:46:14 ΔΔΡ, πνπ απεζηάιε 
κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΠΖΓΖΠ 69379 
ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα εθ λένπ παξάηαζεο ηζρχνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη 
ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο πέξαλ ηεο 30/6/20. 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη 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. 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 
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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 Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο 
Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε 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) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 
Νδεγία 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 Ππλέδξην» 

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

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

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
"Ξξφγξακκα 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 πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ  

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν 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.Π.Ο., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 
(Α' 66) «Νλνκαζηηθνπνίεζε  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 πνπξγψλ 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 
απφθαζεο ηνπ θππνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΝΠ/2005 
(Β΄ 1590) “Θαζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξίεο”, 

 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 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά 
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 πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 
«Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη 
Αλάπηπμεο «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)»,  

 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 
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πεξεζίαο 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.Σ. 4298/15-2-2019 
δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ ΠΥΚΑΡΥΛ & ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΥΡΗΠΚΝ ΑΙΠΝΠ ΛΔΑΠ 
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ» - (Α.Κ. 106/2016), αλαθέξεη ηα εμήο: 

Ν δηαγσληζκφο ηεο ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 4298/15-2-2019 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο δηεμάγεηαη ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζε απηή, 
κέζσ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ζην εμήο Πχζηεκα) θαη έρεη 
ιάβεη σο αχμνληα αξηζκφ ηνλ 69379 (αξ. ΔΠΖΓΖΠ) Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ Ππζηήκαηνο. 

Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ εμέηαζε ελδειερψο ηηο 
ππνβιεζείζεο ηεθκεξηψζεηο ησλ πξνζθνξψλ ησλ εηαηξεηψλ BIG SOLAR ΦΥΡΝΒΝΙΡΑΦΘΑ 
ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ θαη ΔΟΓΝΛ ΑΡΔ θαη βξήθε φηη αηηηνινγνχλ πιήξσο θαη επαθξηβψο 
ηφζν ηα ηερληθά φζν θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε θαζεκία απφ απηέο. 

Κε ην ππ‟ αξηζκ. 22575/29-7-19 έγγξαθφ ηεο, ε επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ είρε δεηήζεη απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο λα πξνβνχλ ζε αλαλέσζε ηζρχνο ησλ 
πξνζθνξψλ ηνπο θαηά πέληε (5) κήλεο (ήηνη κέρξη ηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2020) θαη ηελ παξάηαζε 
ηζρχνο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο ηνπο θαηά έμη (6) κήλεο (ήηνη κέρξη 29 Φεβξνπαξίνπ 
2020) ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.2 θαη 2.4.5 ηεο ππ‟ αξηζκ. 4298/15-2-19 
(19PROC004488097) δηαθήξπμεο. Ζ αξρηθή θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηζρχνο ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ε 29ε Απγνχζηνπ 2019 (5 κήλεο απφ ηελ επφκελε ηεο 
εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 1.5, 2.4.5 θαη 3.1.1 ηεο 
δηαθήξπμεο).  

Πχκθσλα κε ην 1ν πξαθηηθφ (ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 1690/22-1-2020) νη εηαηξείεο 
ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο (ήηνη ηελ αμηνιφγεζε 
ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Α/Α 
ΞΟΝΠΦΝΟ

ΑΠ 
ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 

1 ΔΟΓΝΛ ΑΡΔ 

2 
BIG SOLAR ΦΥΡΝΒΝΙΡΑΦΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΑΛΥΛΚΖ 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 
Κε ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 27211/30-09-2019 έγγξαθφ ηεο ε εηαηξεία BIG SOLAR 

Α.Δ. απνδέρεηαη εκππόθεζμα (σο πξνο ην ζθέινο ηεο ηζρχνο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) ην 
αίηεκα αλαλέσζεο ηζρχνο πξνζθνξψλ θαη παξάηαζεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο ηεο 
Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 22575/29-07-2019) θαη σο εθ ηνχηνπ ε 
πξνζθνξά ηεο είλαη απνξξηπηέα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο. Πε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ε 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο πνπ πιεξνί φια ηα θξηηήξηα ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε 
αθφινπζε: 

Α/Α 
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 
ΡΗΚΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΠΔ ΔΟΥ (ΣΥΟΗΠ 
Φ.Ξ.Α.) 

1 ΔΟΓΝΛ ΑΡΔ 241.347,48 

 
Ρν παξφλ πξαθηηθφ νινθιεξψζεθε ηελ 4-6–2020. 
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 
 

ΛΡΗΝΓΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ ΣΑΡΕΖΘΥΛΠΡΑΛΡΖΠ 
ΣΟΖΠΡΝΠ 

ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ 
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 
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