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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 26/2020 ηαθηηθήο  πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο 
 
Αξηζ. Απφθαζεο : 162/2020                                  
 

                                                                                             
                                                                                                 Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Μαηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν “Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ” σο πξνο ηελ νκάδα 3 
(ηειεζθνπηθφ θαιαζνθφξν)». 
 

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 20 ηνπ 
κήλα Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε  θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ 
ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 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. 15628/27/16-7-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 
Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη 
δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, 
παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ήηαλ :      
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ΠΑΡΟΝΣΔ 
 

1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο  2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) Καληαξέιεο 
Γεκήηξηνο 4) Παπαθψζηα Αλζή 5) Μπεξδέζεο ππξίδσλ θαη 6) εξεηάθεο Νηθφιανο, κέιε. 

 
ΑΠΟΝΣΔ  
 
1) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, 2) Γξεηδειηάο Παληειήο θαη 3) Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, 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 3ο 

ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :  
 
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 15629/16-7-2020 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ, ε 
νπνία έρεη σο εμήο : 
 
 
ΘΔΜΑ: Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο ηειεζθνπηθνχ θαιαζνθφξνπ δηεζλνχο ειεθηξνληθνχ 
δηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ»(Α.Μ 115/18) 
 
 
πλεκ.:1.Έγγξαθν Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο κε  Α.Π. 15267/10-7-2020 
           2. Α.Ο.Δ. 92/2019 (Α.Π. 15006/19-5-2019) 
 

 

Με βάζε ην έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο &Ηιεθηξνθσηηζκνχ κε Α.Π. 

15267/10-7-2020, παξαθαινχκε φπσο εγθξίλεηε ηελ καηαίσζε δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο ηειεζθνπηθνχ 

θαιαζνθφξνπ (Α.Μ 115/18) ηεο Οκάδαο 3 «Σειεζθνπηθφ Καιαζνθφξν» ηνπ δηεζλνχο ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ κε Α/Α ΔΗΓΗ 65704 θαη κε βάζε ην άξζξν 317 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εηδηθφηεξα ηα φζα 

νξίδεη ε παξάγξαθνο 2, εδάθην β : 

 Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

αλαζέηνληνο θνξέα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 

«…β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ 

νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή 

ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν.» 

 
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ 
νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 26/2020 Πξαθηηθφ ηεο 
Δπηηξνπήο.  
 

 
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Ν.εξεηάθεο απείρε απφ ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, ζεσξψληαο φηη είλαη 
ειιηπήο ε εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο θαη πξνθχπηνπλ ζνβαξά εξσηεκαηηθά σο πξνο ηελ 
ζρεηηθή δηαδηθαζία. 
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Η Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ζ θαη 
1ηδ ηνπ Ν.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4623/19, θαη: 
 
           1.Σν έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο κε  Α.Π. 15267/10-7-2020 
           2. Σελ  Α.Ο.Δ. 92/2019 (Α.Π. 15006/19-5-2019) 
           3. Σν άξζξν 317 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εηδηθφηεξα ηα φζα νξίδεη ε παξάγξαθνο 2, εδάθην β  

 
θαζψο θαη φια ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο: 
 

Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι   ομόθωνα 
 

Σελ καηαίσζε δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο ηειεζθνπηθνχ θαιαζνθφξνπ (Α.Μ 115/18) ηεο Ομάδαρ 3 
«Σηλεζκοπικό Καλαθοθόπο» ηνπ δηεζλνχο ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κε Α/Α ΔΗΓΗ 65704 κε 
ηίηιν: «Ππομήθεια μησανολογικού εξοπλιζμού για ηιρ ανάγκερ ηος Γήμος» (Α.Μ 115/18), 
δεδνκέλνπ φηη, ζχκθσλα θαη κε ην ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ: 
 

 Η πξνκήζεηα ηνπ είδνπο ηεο νκάδαο 3 (ηειεζθνπηθφ θαιαζνθφξν) απνζθνπεί ζηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ειεθηξνινγηθήο θχζεσο ζε κεγάια χςε ηνπ ηκήκαηνο 
Ηιεθηξνθσηηζκνχ ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Ηιεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ. 

 Οη αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο Ηιεθηξνθσηηζκνχ κεηαβιήζεθαλ θαη πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ κε 
αθξίβεηα απαηηείηαη ε εθπφλεζε λέαο κειέηεο γηα θαιαζνθφξν κε δηαθνξεηηθέο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο απφ απηέο ηεο νκάδαο 3 ηεο Α.Μ. 115/18 (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ν ηχπνο ηνπ 
θαιαζνθφξνπ είλαη πιένλ αξζξσηφο αληί γηα ηειεζθνπηθφο). 

 
 
 
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  162/2020 
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

 
 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΗ 
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΉ 

 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 

                                                                                                 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                    
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ  
 
Λεβαληή Δκκαλνιία 
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Δζωηεπική Γιανομή : 
 

1. Γ/λζε Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Ηιεθηξνθσηηζκνχ 
2. Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Ηιεθηξνθσηηζκνχ 
4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
5. Γ/λζε Οηθ. Τπεξεζηψλ 
6. Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ 
7. Σκήκα Λνγηζηεξίνπ 
8. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ  
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