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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 48/2018 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 332/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η                                                                                            
                                                                  

«Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας 
“Εργασίες φυτοτεχνικής – αρδευτικής αναβάθμισης και 
συντήρησης κοινοχρήστων χώρων πρασίνου ” (Α.Μ. 150/17) και 
ανάδειξη οριστικού αναδόχου». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 
20 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική 
Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την 
υπ΄αριθ. 29854/48/16-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. 
Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως 
γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής ήταν :      
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) 
Ανανιάδης Νικόλαος 4) Καλαμπόκης Ιωάννης 5) Ανεμογιάννης Γεώργιος 6) Ταβλαρίδης 
Παναγιώτης 7)  Παπαλουκά Ευτυχία και 8) Πλάτανος Ελευθέριος, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Γεωργαμλής Λύσσανδρος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε.  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 30164/19-11-2018 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του 
Δήμου επί του θέματος :  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την 
υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 ΚΑΙ 2019, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
1.265.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. [ΠΟΣΟ 892.097,26€ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 & ΠΟΣΟ 372.902,74€ ΓΙΑ 
ΤΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019] Α.Μ.: 150/2017 ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.                                                                                       
 
Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουμε ότι: 
                                                                                         
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των: 
•του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
•του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 
•του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
•του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
•της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  
•του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
•του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  
•του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
•του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
•του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)   
•του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  
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•του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
•του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
•του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
•του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
•του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  
•του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
•της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 
•της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  
•των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς 
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
•Την Α.Μ. 150/2017 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου του Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. και αφορά την εργασία  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 ΚΑΙ 2019, 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.265.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 
•Την υπ.΄ αριθμ. 98/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΝΖ846ΜΩ0Ι-9ΚΟ), με την 
οποία εγκρίθηκε: 
α)  η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας σε τρίτο και η διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή 
διαγωνισμού,  βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016,  για τα έτη 2018 και 2019  
β) η έγκριση της μελέτης/τεχνικές προδιαγραφές Α.Μ. 150/2017 
•Την  υπ.’ αριθμ. 93/2018  Απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 75Δ646ΜΩ0Ι-Β8Ψ) με την 
οποία  εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης για την «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Α.Μ. 150/20107, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΕΤΙΑΣ 2018-2019 1.265.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% [ποσό 892.097,26€ για το οικ. Έτος 2018 και ποσό 
372.902,74€ για το οικ. Έτος 2019] 
•Την υπ.’ αριθμ. 89/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΠ 11211/02.05.2018) με την 
οποία εγκρίθηκαν  οι όροι διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού για την 
υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Α.Μ. 150/2017, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΕΤΙΑΣ 2018-2019 
1.265.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% [ποσό 892.097,26€ για το οικ. Έτος 
2018 και ποσό 372.902,74€ για το οικ. Έτος 2019. 
● Την Διακήρυξη με Α.Π. 17142/29-06-2018 του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας για τον 
διαγωνισμό με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», ΑΔΑΜ : 18PROC003345583. 
•Την υπ.΄αρίθμ. 238/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Π.23342/1018) με την οποία 
εγκρίθηκε το πρακτικό διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού. 
● Το πρακτικό με Α.Π. 22705/5-9-2018 αποσφράγισης των ηλεκτρονικών φακέλων "Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής" και "Τεχνική προσφορά" και το υπ.΄αρίθμ πρωτοκόλλου 23694/18-9-2018 πρακτικό 
αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων οι φάκελοι 
"Δικαιολογητικά Συμμετοχής" και "Τεχνική προσφορά" είχαν κριθεί πλήρεις και επαρκείς. 
● Την υπ. ΄αρίθμ 241/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (24349/24-9-2018) με θέμα την 
"Ανάκληση αριθμ. 238/2018 απόφασης Οικον. Επιτροπής ,επανέγκριση πρακτικού διενέργειας, 
έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικον. προσφορών διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»,Α.Μ. 150/2017 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 
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● Την υπ.΄αρίθμ. ΔΝΦΝΧ 25932/9-10-2018 πρόσκληση του Τμ. Προμηθειών προς την εταιρεία 
"ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΑ" που είχε κηρυχθεί προσωρινή ανάδοχος, μέσω της 
επικοινωνίας του συστήματος, για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης της διαδικασίας 
συμβάσεως εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της. 
● Την εμπρόθεσμη υποβολή από την προσωρινή ανάδοχο εταιρεία «ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ του 
ΦΙΛΩΤΑ», των δικαιολογητικών της εταιρείας: α) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στις 17/10/2018 
ημέρα Τετάρτη και β) με τον υπ’αρ. πρωτ. 27012/19-10-2018 σφραγισμένο φάκελο 
δικαιολογητικών προς την Επιτροπή διαγωνισμού. 
● Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΝΦΝΧ 27983/30.10.2018 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου,  για την υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών εντός προθεσμίας 
πέντε (5) ημερών (από την παραλαβή της πρόσκλησης). Η ανωτέρω πρόσκληση απεστάλη στον 
προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», την Τρίτη 06/11/2018 και 
ώρα 09:02:38 π.μ. 
●Την εμπρόθεσμη υποβολή από την προσωρινή ανάδοχο εταιρεία «ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ του 
ΦΙΛΩΤΑ», των επικαιροποιημένων  δικαιολογητικών της εταιρείας: α) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
στις 08/11/2018 ημέρα Πέμπτη και β) με τον υπ’ αριθ. πρωτ. 29067/08-11-2018 σφραγισμένο 
φάκελο δικαιολογητικών προς την Επιτροπή διαγωνισμού. 
● Τη Συνεδρίαση της Επιτροπής στις 15/11/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., η οποία 
λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω ,συνήλθε για να €βρήκε πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους και τις απαιτήσεις  των άρθρων 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της σχετικής διακήρυξης. 
 
 
      Κατόπιν αυτών, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη:  

1) τους όρους της υπ΄αριθ.17142/29-06-2018 διακήρυξης. 
2) Την υπ’ αρ. πρωτ. 17157/29-06-2018 περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού. 
3) Το υπ. Αρίθμ. 29814/15-11-2018 πρακτικό της επιτροπής με το οποίο αναδεικνύεται ο 

οριστικός ανάδοχος του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Α.Μ. 150/2017 της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 
 
Να εγκρίνει το πρακτικό διενέργειας της Επιτροπής με Α.Π. 29814/15-11-2018 του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ – 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», Α.Μ. 
150/2017 και να κηρύξει οριστικό ανάδοχο την εταιρεία "ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΑ" με 
συνολικό ποσό (με Φ.Π.Α.) της εν λόγω υπηρεσίας 1.027.457,84 €. 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά 
την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 48/2018 Πρακτικό της 
Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις απόψεις των μελών της, την 
Α.Μ. 150/2017 σχετική μελέτη, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10, αυτές του 
Ν. 4412/16 και ειδικότερα  το άρθρο 100 παρ. 4 «Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως 
εξήντα χιλιάδων (60.000€) (προ ΦΠΑ) ή  η σύμφωνα με το άρθρο προδικαστική προσφυγή για 
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000€) (προ ΦΠΑ)» καθώς και: 
 

1) Την αριθ. 241/18 προηγούμενη σχετική απόφαση Οικ. Επιτροπής 
2) τους όρους της υπ΄αριθ. Πρωτ. 17142/29-06-2018 διακήρυξης. 
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3) Την υπ’ αρ. πρωτ. 17157/29-06-2018 περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού. 
4) Τo υπ. Αρίθμ. Πρωτ. 29814/15-11-2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Α.Μ. 150/2017 της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 
(6 ΥΠΕΡ-2 ΑΠΟΧΕΣ) 

                                                                                   
Την έγκριση του αριθ. πρωτ. 29814/15-11-2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ» (Α.Μ. 150/17), σύμφωνα με το οποίο ο συμμετέχων που έπειτα από τον έλεγχο 

των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κηρύσσεται ως οριστικός ανάδοχος του 

διαγωνισμού είναι ο κάτωθι: 

 

A/A ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
ΠΟΣΟ (ΜΕ 

ΦΠΑ) ΑΡ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΑ 1.027.457,84 105922 

 
 

 

 Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 360 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης στους ενδιαφερομένους. 
 
 

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν οι κ.κ. Απ.Κόντος και Ελ.Πλάτανος, οι οποίοι απείχαν 

από την διεξαχθείσα ψηφοφορία. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  332/2018 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται της ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου 
 
Λεβαντή Εμμανολία 
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            Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Τμήμα Προμηθειών  

2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 

3. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 

4. Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

5. Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

6. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

7. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

8. Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 

9. Τμήμα Λογιστηρίου 

10. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

11. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

 
 
Συνημμένο:  
 
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 29814/15-11-2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ:    15 - 11 - 2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               ΑΡ.ΠΡΩΤ.  :               29814 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 60.000,00€ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ Ν.4412/2016  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» με Α.Μ. 150/2017 

 

2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ) 

  
Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο δεύτερο όροφο του επί της οδού Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων Δημοτικού 

Καταστήματος, σήμερα Πέμπτη,  15/11/2018 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας – 

αξιολόγησης διαγωνισμών για υπηρεσίες άνω των 60.000,00€, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

303/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΟ4646ΜΩ0Ι-ΛΦΙ), προκειμένου να ελέγξει τα 

δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και  να συντάξει το πρακτικό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 και με τους όρους της υπ’ αρ. πρωτ. ΔΝΦΝΧ 17142/29.06.2018 και κωδικό ΑΔΑΜ: 

18PROC003345583 διακήρυξης του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας. 

Το Τμήμα Προμηθειών στις 09/10/2018 προσκάλεσε την προσωρινή ανάδοχο εταιρεία μέσω της 

επικοινωνίας του συστήματος για την υποβολή των δικαιολογητικών τα οποία κατατέθηκαν εγκαίρως, 

ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή από την προσωρινή ανάδοχο εταιρεία. Στη συνέχεια και μετά από την 

διαπίστωση της επιτροπής για την λήξη ισχύος  ορισμένων δικαιολογητικών, το Τμήμα Προμηθειών 

έστειλε νέα σχετική πρόσκληση στην προσωρινή ανάδοχο εταιρεία (μέσω της επικοινωνίας του 

συστήματος) στις 06/11/2018 για την υποβολή επικαιροποιημένων σε ισχύ δικαιολογητικών. Τα ανωτέρω 

υποβλήθηκαν εγκαίρως  ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι :  

1. Κακάτσου Χαρίκλεια, Πρόεδρος 

2. Μπόζας Δημήτρης, Μέλος 

3. Μπόβος  Παναγιώτης , Γραμματέας 

 

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ. 241/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας 

Χαλκηδόνας (ΑΔΑ: 7ΧΝΣ46ΜΩ0Ι-ΖΧΗ και αρ. πρωτ. ΔΝΦΝΧ 24349/24.09.2018) με την οποία εγκρίθηκε το 

πρακτικό αποσφράγισης των Οικονομικών προσφορών  για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ – 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» με Α.Μ. 150/2017, 

στην εταιρεία «ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ του ΦΙΛΩΤΑ» η οποία κηρύσσεται προσωρινή ανάδοχος με συνολικό 

ποσό (με ΦΠΑ) 1.027.457,84€ [αρ. προσφοράς  105922] 
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2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΝΦΝΧ 25932/09.10.2018 πρόσκληση προς την προσωρινή ανάδοχο 

«ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ του ΦΙΛΩΤΑ», για την υποβολή των δικαιολογητικών εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών (από την παραλαβή της πρόσκλησης). Η ανωτέρω πρόσκληση απεστάλη στην προσωρινή 

ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος, την Τρίτη 09/10/2018  και ώρα  

13:46:16 

3. Την εμπρόθεσμη υποβολή από την προσωρινή ανάδοχο των δικαιολογητικών της εταιρείας 

«ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ του ΦΙΛΩΤΑ»: α) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στις 17/10/2018 ημέρα Τετάρτη και 

β) με τον υπ’αρ. πρωτ. 27012/19-10-2018 σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών προς την Επιτροπή 

διαγωνισμού. 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΝΦΝΧ 27983/30.10.2018 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου,  για την υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών εντός προθεσμίας πέντε 

(5) ημερών (από την παραλαβή της πρόσκλησης). Η ανωτέρω πρόσκληση απεστάλη στον προσωρινό 

ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», την Τρίτη 06/11/2018 και ώρα 09:02:38 π.μ. 

5. Την εμπρόθεσμη υποβολή από την προσωρινή ανάδοχο εταιρεία «ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ του 

ΦΙΛΩΤΑ», των επικαιροποιημένων  δικαιολογητικών της εταιρείας: α) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στις 

08/11/2018 ημέρα Πέμπτη και β) με τον υπ’αρ. πρωτ. 29067/08-11-2018 σφραγισμένο φάκελο 

δικαιολογητικών προς την Επιτροπή διαγωνισμού. 

Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής εξέτασαν τα ανωτέρω υποβληθέντα δικαιολογητικά, τα οποία 

βρέθηκαν πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις  των άρθρων 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) 

και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της σχετικής διακήρυξης. 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι 

Προς την Οικονομική Επιτροπή, την κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρεία «ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ του 

ΦΙΛΩΤΑ» με συνολικό ποσό (με ΦΠΑ) 1.027.457,84€ 

 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε πέντε (5) αντίγραφα, το οποίο υπογράφεται από τα 

κάτωθι μέλη και διαβιβάζεται στο Τμήμα Προμηθειών για δικές του περαιτέρω ενέργειες. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΖΑΣ 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΚΑΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΒΟΣ 
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