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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 10/2022 ηαθηηθήο  Ππλεδξίαζεο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο 
 

Αξηζ. Απφθαζεο : 66/2022      
                             
 
                                                                                             
                                                                               Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

   «Ιήςε απφθαζεο επί ηεο κε αξηζκ.πξση. 1526/27.01.2022 
Αίηεζεο γηα ηελ αλάθιεζε ηεο ππ‟αξηζκ. 8/2022 απφθαζεο Ν.Δ. 
πεξί έγθξηζεο 1νπ Ξξαθηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη αλάζεζεο ηνπ 
έξγνπ: “ ΑΛΡΗΠΡΖΟΗΜΖ ΞΟΑΛΥΛ ΛΝΡΗΑΠ ΞΙΔΟΑΠ ΑΙΠΝΠ 
ΙΝΓΥ ΔΞΗΘΗΛΓΛΝΡΖΡΑΠ ” (A.M. : 151/2021». 

 
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 
23 ηνπ κήλα Καξηίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) 
πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 75 θαη ησλ ινηπψλ 
ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο 
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο 
κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 5531/9/18-3-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ 
απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ 
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ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ φισλ 
ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 75 Δγθχθιην ηνπ Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα 
ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
ΠΑΡΟΝΣΔ 
 
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο  2) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο, Αληηπξφεδξνο 3) 
Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινχζνο Σξήζηνο 6) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 7) 
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 8) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, 
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ». 
 
ΑΠΟΝΣΔ  
 
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο,  ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθε, έρνληαο πξνεγνπκέλσο 
ελεκεξψζεη ζρεηηθά. 
 
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγνχκελνο ην 
2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :  
 
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 5245/15-3-2022 εηζήγεζε ηεο νξηζζείζαο κε ηελ αξηζ. 2/2022 
απφθαζε Ν.Δ. Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο : 
 
 

Θέκα : Λήςε απόθαζεο επί ηεο κε αξηζκ.πξση.1526/27.01.2022 Αίηεζεο γηα ηελ 
αλάθιεζε ηεο ππ’αξηζκ.8.2022 απόθαζεο Ο.Δ. δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: 
«ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΧΝ ΝΟΣΙΑ ΠΛΔΤΡΑ ΑΛΟΤ ΛΟΓΧ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ». 
 

  
ρεη. : 1. Ζ ππ‟ αξ.8/2022 Απφθαζε ηεο Ν.Δ. (αξηζκ.πξση.Γ.ΛΦ.Λ.Σ.1244/20.01.2022, 

ΑΓΑ:ΤΦΒΓ46ΚΥ0Η-ΤΣ7) πεξί έγθξηζεο ηνπ 1νπ Ξξαθηηθνχ ηνπ αλσηέξσ 
δηαγσληζκνχ 

2. Ζ αξηζκ.πξση.Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.1526/27.01.2022 αίηεζε γηα ηελ αλάθιεζε ηεο 
ππ.αξηζκ.8/2022 απφθαζεο ηεο Ν.Δ.. 

3. Ζ ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.5114/14.03.2022 γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ. 
 

Θχξηε Ξξφεδξε, 
 
Παο δηαβηβάδνπκε ηελ κε αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 5114/14.03.2022 Γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ «ΑΛΡΗΠΡΖΟΗΜΖ ΞΟΑΛΥΛ ΛΝΡΗΑΠ ΞΙΔΟΑΠ ΑΙΠΝΠ ΙΝΓΥ 
ΔΞΗΘΗΛΓΛΝΡΖΡΑΠ» θαη παξαθαινχκε ζε πξψηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
λα εηζάγεηε ην ζέκα γηα ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο, επί ηεο  αίηεζεο (αλσηέξσ 2ν ζρεηηθφ) γηα ηελ 
αλάθιεζε ηεο ππ.αξηζκ.8/2022 απφθαζεο ηεο Ν.Δ..  
Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ 
Λ.4412/2016. 
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Ππλεκκέλα: 

1. π‟  αξ.πξση.Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 28722/22.12.2021 Ξξφζθιεζε  

2. π‟  αξ.πξση.Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.1526/27.01.2022 αίηεζε αλάθιεζεο ηεο  ππ.αξηζκ.8/2022 
απφθαζεο ηεο Ν.Δ. 

3. π‟  αξ.πξση.Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.2998/14.02.2022 έγγξαθν  

4. π‟  αξ.πξση.Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.3970/25.02.2022 έγγξαθν  

5. π‟  αξ.πξση.Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.4236/01.03.2022 έγγξαθν 

6. π‟  αξ.πξση.Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.4600/08.03.2022  έγγξαθν 

7. π‟  αξ.πξση.Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.5114/14.03.2022 Γλσκνδφηεζε 
 
 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

ΚΟΛΟΒΟΤ ΔΤΑ     ΚΙΣΙΟ ΥΡΗΣΟ   ΑΗΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 
 

 
 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Ν.Δ., θαηά 
ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 10/2022 Ξξαθηηθφ ηεο 
Δπηηξνπήο. Πηε Ππλεδξίαζε παξέζηε θαη ε ππάιιεινο ηεο Ρ.. ηνπ Γήκνπ θ. Δχα Θνινβνχ πνπ 
αλέιπζε ην ζέκα θαη ηε ζρεηηθή εηζήγεζε θαη απάληεζε ζε εξσηήκαηα κειψλ ηνπ Πψκαηνο. Πηε 
ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
 

Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, είδε ηελ αξηζ. 151/2021 

ζρεηηθή κειέηε, ηo αξηζ. πξση.  356/10-1-2022 Γ.Λ.Φ.-Λ.Σ. 1ν Ξξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο  ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 2/2022 απφθαζε Ν.Δ., ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 

παξ. 1ε ηνπ Λ. 3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαζψο επίζεο: 

 

1. Ρελ ππ‟ αξηζ. 8/2022 Απφθαζε ηεο Ν.Δ. (αξηζκ.πξση.Γ.ΛΦ.Λ.Σ.1244/20.01.2022, 
ΑΓΑ:ΤΦΒΓ46ΚΥ0Η-ΤΣ7) πεξί έγθξηζεο ηνπ 1νπ Ξξαθηηθνχ ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ 

2. Ρελ αξηζκ.πξση.Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 1526/27.01.2022 αίηεζε γηα ηελ αλάθιεζε ηεο 
ππ.αξηζκ.8/2022 απφθαζεο ηεο Ν.Δ.. 

3. Ρελ ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 5114/14.03.2022 γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ. 

 

θαη κειέηεζε φια ηα ινηπά αλαθεξφκελα ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο έγγξαθα θαη ζηνηρεία 

πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο 

 
Α π ν θ α ζ ί δ ε η    νκόθσλα 

 
1. Ρελ απνδνρή ηεο ππφ θξίζε θαη κε αξηζ. πξση. 1526/27-1-2022 αίηεζεο ηεο εηαηξείαο 

«ΔΟΚΥΛΑΠΠΑ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» θαη ηελ αλάθιεζε 

ηεο ππ‟αξηζκ. 8/2022 απφθαζεο Νηθ. Δπηηξνπήο πνπ αθνξά «Έγθξηζε η ν π  πrη‟ αξηζκ. 
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rηξση. 356/10-1-2022 Γ.Λ.Φ.-Λ.Σ. 1 ν π  Ξξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΧΝ ΝΟΣΙΑ 

ΠΛΔΤΡΑ ΑΛΟΤ ΛΟΓΧ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ» κε Α.Κ. 151/2021, γηα ηνπο 

αλαιπηηθά αλαθεξφκελνπο ζηελ αίηεζε ηεο αλσηέξσ εηαηξίαο θαη ζηε ζρεηηθή θαη 

ζπλεκκέλε ζηελ παξνχζα ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.5114/14.03.2022 Γλσκνδφηεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ επ΄ απηήο ιφγνπο. 

2. Ρα δηθαηνινγεηηθά θαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη ησλ ηξηψλ (3) δηαγσληδνκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θξίλνληαη απνδεθηά γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

3. Ρελ θαηαθύξσζε ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ «ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΧΝ ΝΟΣΙΑ ΠΛΔΤΡΑ 

ΑΛΟΤ ΛΟΓΧ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ» ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ««ΔΡΜΧΝΑΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»  κε κέζν πνζνζηφ 

έθπησζεο 2 % θαη πνζφ κε ΦΞΑ 58.768,23 €. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 

ηνπ Λ.4412/2016. 
 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  66/2022 

Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  
 

Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                   ΡΑ  ΚΔΙΖ 
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ  
 
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
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Δζσηεξηθή Γηαλνκή :  
 

- Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ 
- Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Ρερληθψλ πεξεζηψλ 
- Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 
- Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 
- Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ  

 
 
 
 
ΤΝ.: Ζ αξηζ. πξση.  Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 5114/14.03.2022 Γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ επί ηεο ππνβιεζείζαο αίηεζεο αλάθιεζεο ηεο αξηζ. 8/2022 απφθαζεο Νηθ. 
Δπηηξνπήο. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                    ΗΜΔΡ/ΝΙΑ:  14-03-2022 

   ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – 

ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ                                              ΑΡ. ΠΡΧΣ.:   5114 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗΝ  

ΤΠ’ ΑΡ.2/2022 Α.Ο.Δ. Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ. 

 

ΔΡΓΟ: «ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΧΝ ΝΟΣΙΑ ΠΛΔΤΡΑ  

ΑΛΟΤ ΛΟΓΧ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ»  

   Α.Μ. :   151/2021 

 

 

ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ 

 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

«ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΧΝ ΝΟΣΙΑ ΠΛΔΤΡΑ ΑΛΟΤ ΛΟΓΧ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ»  
Α.Μ.151/2021 

 

Πην Γεκνηηθφ Θηίξην „ΚΑΟΗΝΠ ΡΠΑΓΘΑΠ‟ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, επί ηεο νδνχ 

Αραξλψλ 464 & Αγίσλ Αλαξγχξσλ Λ.Σ., ζηα γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ, ηελ 

Γεπηέξα 14/03/2022 θαη ψξα 10:00 π.κ., ζπλήιζε ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πνπ φξηζε ε 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο κε ηελ ππ‟ αξηζ. 2/2022 

Απφθαζε (αξηζ. πξση.Γ.Λ.Φ.-Λ.Σ.202/05-01-2022, ΑΓΑ:6ΑΚΔ46ΚΥ0Η-Φ7Ρ), γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο γλσκνδφηεζεο επί ηεο κε αξηζκ.πξση.Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.1526/27.01.2022 αίηεζεο γηα ηελ αλάθιεζε 

ηεο ππ.αξηζκ.8/2022 απφθαζεο ηεο Ν.Δ., ηεο εηαηξείαο «ΔΟΚΥΛΑΠΠΑ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ ΘΑΗ 

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ». 

Πηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ παξφληεο:  

 

1. ΘΝΙΝΒΝ ΔΑ        ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ Ξ.Δ.    Γ.Ρ.. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.     σο πξφεδξνο  

2. ΘΗΡΠΗΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ   ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ Ρ.Δ.     Γ.Ρ.. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.     σο κέινο  

3. ΑΠΖΚΑΘΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ Ξ.Δ. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. σο αλαπιεξσκαηηθφ   

                                                                                                      κέινο 
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ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ  

 

Ν δηαγσληζκφο δηεμήρζε ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή 

Ξξφζθιεζε (αξηζκ.πξση.Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.28722/22.12.2021) κε ηελ δηαδηθαζία πξνζθπγήο ζηε 

δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Λ. 

4412/2016(Α‟147) θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), άξζξν 95 παξ. 2α ηνπ Λ.4412/2016. 

 

Ππλνιηθά ζην δηαγσληζκφ ππνβιήζεθαλ πξνζθνξέο απφ ηνπο θάησζη νηθνλνκηθνχο θνξείο :  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΣΑ ΔΙΡΑ ΥΡΟΝΟΤ ΤΠΟΒΟΛΗ 

 

A/A Δπσλπκία Ξξνζθέξνληα Ζιεθηξνληθφο 
Αξηζκφο 

Ξξνζθνξάο 

1 ΑΟΣΗΚΖΓΖΠ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 238982 

2 ΔΘΡΥΟ ΡΔΣΛΗΘΖ ΑΔ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ 
ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΙΑΡΝΚΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ 
ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΗ ΛΑΡΗΙΗΑΘΖ  ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

239033 

3 ΔΟΚΥΛΑΠΠΑ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΘΖ 
ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

239210 

 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηφπηλ ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζπλέηαμε ην 1ν Ξξαθηηθφ( αξηζκ.πξση. 

Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.356/10/01/2022) ην νπνίν θαη εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξ.8/2022 (αξηζκ.πξση. 

1244/20.01.2022) Απφθαζε ηεο Ν.Δ.. 

Νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο έρνπλ σο εμήο: 

 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 
ΜΔΟ ΠΟΟΣΟ 

ΔΚΠΣΧΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ  (%) 

ΠΟΟ ΜΔ  ΦΠΑ   
(€) 

1 
ΔΟΚΥΛΑΠΠΑ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ ΘΑΗ 
ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

2 
 

58.768,23 

2 
ΑΟΣΗΚΖΓΖΠ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ 
ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

1 
 

59.367,90 

3 

ΔΘΡΥΟ ΡΔΣΛΗΘΖ ΑΔ ΑΛΥΛΚΖ 
ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ 
ΙΑΡΝΚΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ 
ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΗ ΛΑΡΗΙΗΑΘΖ  
ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 
 

1 

 
 
 

59.367,90 
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Δλ ζπλέρεηα απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα ζην δηαγσληζκφ ηελ εηαηξεία «ΔΟΚΥΛΑΠΠΑ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ 

ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ», ππνβιήζεθε αίηεζε γηα ηελ αλάθιεζε ηεο ππ.αξηζκ.8/2022 

απφθαζεο ηεο Ν.Δ.. 

 Ζ αλσηέξσ αίηεζε κεηαμχ άιισλ αλαθέξεη:  

 «…1. Κε ηελ ππ‟αξηζκ.πξση. 28722/22.012.2021 Ξξφζθιεζε νξίζζεθαλ ηα εμήο : «ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ  

        Ξξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Λ. 4412/2016, παξαθαινχκε 

καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα θαηαρσξεζνχλ ειεθηξνληθά ζηνλ δηαγσληζκφ κε α/α/ 

ζπζη.#185174# ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

 

α. πεχζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ φηη δελ 

ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016. Πε 

πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ  

 

λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 79Α ηνπ Λ.4412/2016… 

    

β. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Λ.4412/2016) θαη ππεχζπλε δήισζε φηη δελ έρεη 

εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 

δ. πεχζπλε δήισζε πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηεο θχξσζεο ηνπ 

νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. (άξζξν 74 παξ.4 

Λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 23 ηνπ Λ.4782/2021). 

 ε. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη εηδηθφηεξα: 

 

• Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ΚΔΔΞ ζηελ θαηεγνξία/εο έξγνπ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑ  

• Δληαίν Πηζηνπνηεηηθό Γηθαζηηθήο Φεξεγγπόηεηαο», κε ην νπνίν βεβαηώλεηαη όηη 

δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δελ έρνπλ 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαζώο θαη όηη ην λνκηθό πξόζσπν δελ έρεη ηεζεί ππό 

εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απόθαζε. Σν ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθό εθδίδεηαη από ην αξκόδην 

πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα. 
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 • Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο 

αθνξά θαη ηα πξφζσπα ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ εδαθίσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Λ.4412/2016. 

• Γεληθφ Ξηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ ηνπ ΓΔΚΖ. 

• Ξηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ην νπνίν έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο 

πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

      Νη ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Λ.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ 

άξζξνπ 43 ηνπ Λ.4605/2019). 

     Ρα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί 

έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Λ.4412/2016, φπσο 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Λ.4605/2019).  

    Πε ζπκκφξθσζε κε ηνπο αλσηέξσ φξνπο ηεο ππ‟αξηζκ.πξση.28722/22.12.2021 Ξξφζθιεζεο 

ππνβάιακε, ζε φηη αθνξά ηε κε ζέζε ζε εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε, ην 

ππ‟αξηζ.πξση.91986/2021 ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΓΗΘΑΠΡΗΘΖΠ ΦΔΟΔΓΓΝΡΖΡΑΠ ηνπ Ξξσηνδηθείνπ 

Αζελψλ κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη φηη, κεηαμχ άιισλ δελ θαηά ηεο εηαηξείαο καο «α )δελ έρεη 

εθδνζεί απφθαζε, β) δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε γηα εηδηθή εθθαζάξηζε- εηδηθή δηαρείξηζε».  

   πνβάιακε, επίζεο, ην ππ‟αξηζ.πξση.1701836.2483747/27.12.2021 Γεληθφ Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

Γ.Δ.ΚΖ., κε ην νπνίν βεβαηψλεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη «β) δελ έρεη θαηαρσξηζζεί ζηε Κεξίδα ηεο 

εηαηξείαο ζην ΓΔΚΖ, απφθαζε Γεληθήο Ππλέιεπζεο γηα ιχζε ηεο εηαηξείαο & ζέζε απηήο ζε  

 

εθθαζάξηζε. γ) δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ πεξεζία καο γηα λα θαηαρσξηζζεί ζηε Κεξίδα ηεο εηαηξείαο 

ζην ΓΔΚΖ αίηεζε, αγσγή ή δηθαζηηθή απφθαζε γηα ιχζε ηεο εηαηξείαο θαη δηνξηζκφ ή 

αληηθαηάζηαζε  

 

εθθαζαξηζηή, νχηε απφθαζε πνπ λα ηε ζέηεη ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε». 

   Κε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά ηθαλνπνηήζακε πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο 

ππ‟αξηζ.πξση.28722/22.12.2021 ζε φηη αθνξά ηελ απφδεημε πεξί ηνπ φηη ε Δηαηξεία καο «δελ έρεη 

ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε».  

Δπίζεο  παξαθάησ αλαθέξεη:  

  Ξεξαηηέξσ, θξίζεθε φηη «ην δηθαηνινγεηηθφ (α) ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ( ππεχζπλε δήισζε 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ) δελ δηέζεηε σο φθεηιε ςεθηαθή ππνγξαθή» ελψ ε ελ ιφγσ ππεχζπλε δήισζε 

θέξη ςεθηαθή ππνγξαθή κε ηα αθφινπζα ζηνηρεί: …αθνινπζεί  screenshot (ζηηγκηφηππν νζφλεο). 
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Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ αθνχ έιαβε ππφςε φια ηα αλσηέξσ θαζψο θαη: 

1. ηνπο φξνπο ηεο κε αξηζκ.πξση.Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.28722/22.12.2021 Ξξφζθιεζεο,  

2. ην κε αξηζκ.πξση.Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.356/10.01.2022 1ν Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο, κε ην νπνίν θαη ε 

πξνζθνξά ηνπ  νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΑΡΥΙΜΗΓΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» 

θξίζεθε κε απνδεθηή γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαζψο δελ 

απνδεηθλπφηαλ ην δήηεκα ηεο εθθαζάξηζεο, 

3.  ηελ ππ‟αξ.8/2022 Απφθαζε ηεο Ν.Δ. (αξηζκ.πξση.Γ.ΛΦ.Λ.Σ.1244/20.01.2022, 

ΑΓΑ:ΤΦΒΓ46ΚΥ0Η-ΤΣ7) πεξί έγθξηζεο ηνπ 1νπ Ξξαθηηθνχ  ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ, 

4. ηελ κε αξηζκ.πξση.Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.1526/27.01.2022 αίηεζε αλάθιεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

πξνο ηελ Ν.Δ. ηνπ Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.,  

5. ην κε αξηζκ.πξση.Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.2998/14.02.2022 έγγξαθφ ηεο πξνο ηελ Λνκηθή πεξεζία ηνπ 

Γ.Λ.Φ.Λ.Σ., κε ην νπνίν δεηήζεθε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε γηα αλάθιεζε ηεο 

αξ.8/2022 απφθαζεο Ν.Δ.,  

6. ην κε αξηζκ.πξση.Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.3970/25.02.2022 Δλεκεξσηηθφ Πεκείσκα-Γλψκε ηεο Λνκηθήο 

πεξεζίαο ηνπ Γ.Λ.Φ.Λ.Σ., 

7.  ην κε αξηζκ.πξση.Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.4236/01.03.2022 2ν έγγξαθφ ηεο πξνο ηελ Λνκηθή πεξεζία ηνπ 

ΓΛ.Φ.Λ.Σ. κε ην νπνίν δεηήζεθε εθ λένπ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε γηα αλάθιεζε ηεο 

αξ.8/2022 απφθαζεο Ν.Δ.,  

8. ην κε αξηζκ.πξση.Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.4600/08.03.2022 Δλεκεξσηηθφ Πεκείσκα-Γλψκε ηεο Λνκηθήο 

πεξεζίαο ηνπ Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.. 

Γλσκνδνηεί: 

1. Όζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ (ε2) ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, κε ην νπνίν 

λα βεβαηψλεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε γλψκε ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο 

(αξηζκ.πξση.Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.4600/08.03.2022 έγγξαθν), ζχκθσλα κε ηε νπνία «..αθνχ δελ έρεη 

θαηαηεζεί αίηεζε γηα εηδηθή εθθαζάξηζε ζπλεπάγεηαη φηη δε έρεη ηεζεί ζε εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή 

απφθαζε ην Λνκηθφ Ξξφζσπν.» απνδερόκαζηε ηα ππνβιεζέληα από ηνλ ζπκκεηέρνληα ζην 

δηαγσληζκό εηαηξεία «ΔΡΜΧΝΑΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ» δηθαηνινγεηηθά. Σν ίδην ζθεπηηθό ηζρύεη θαη γηα ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα  

«ΑΡΥΙΜΗΓΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», θαζώο είρε απνθιεηζηεί από ηε 

ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ ίδην ιόγν . 

2. Όζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο έιιεηςεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζην δηθαηνινγεηηθφ (α) ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο (ππεχζπλε δήισζε ιφγσλ απνθιεηζκνχ) ηεο εηαηξείαο «ΔΟΚΥΛΑΠΠΑ 

ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ, αθνχ πξνβήθακε ζηνλ εθ λένπ έιεγρν 
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απηήο θαη δηαπηζηψζακε φηη ε ελ ιφγσ πεχζπλε Γήισζε είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε αφξαηε 

ςεθηαθή ππνγξαθή, απνδερόκαζηε ηελ ππνβιεζείζα ππεύζπλε δήισζε ηεο εηαηξείαο 

«ΔΡΜΧΝΑΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ. 

 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ εθηεζέληα, ζεσξνχκε φηη:  

 

1. Ζ ππφ θξίζε αίηεζε γηα ηελ αλάθιεζε ηεο ππ‟αξηζκ.8/2022 απφθαζεο ηεο Ν.Δ. ηεο εηαηξείαο 

«ΔΟΚΥΛΑΠΠΑ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» ζα πξέπεη λα γίλεη 

απνδεθηή. 

2. Ρα δηθαηνινγεηηθά θαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη ησλ ηξηψλ (3) δηαγσληδνκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θξίλνληαη απνδεθηέο γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3. Ζ ζχκβαζε ηνπ έξγνπ «ΑΛΡΗΠΡΖΟΗΜΖ ΞΟΑΛΥΛ ΛΝΡΗΑΠ ΞΙΔΟΑΠ ΑΙΠΝΠ ΙΝΓΥ 

ΔΞΗΘΗΛΓΛΝΡΖΡΑΠ» λα θαηαθπξσζεί ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ««ΔΟΚΥΛΑΠΠΑ 

ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ»  κε κέζν πνζνζηφ έθπησζεο 2 % 

θαη πνζφ κε ΦΞΑ 58.768,23€. 

 

 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

              ΘΝΙΝΒΝ ΔΑ                ΘΗΡΠΗΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ        ΑΠΖΚΑΘΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ 
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