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Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α  

 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 10/2023 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο 
 

Αξηζ. Απφθαζεο : 48/2023 
 
 
                                                                            Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ 
 

«Έγθξηζε πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο-αμηνιφγεζεο 
αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
“Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ, 
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθψλ 
(ΔΜΑΚΖΛΝ)” (Α.Κ. 10/2023) θαη αλάδεημε 
πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ». 

 
 
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 15 ηνπ κήλα Καξηίνπ ηνπ έηνπο 2023, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9.30 π.κ. 
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 
3852/10, φπσο ηζρχεη, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Σαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 5803/10/10-3-2023 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΄. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
ΞΑΟΝΛΡΔΠ 
 
1) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, Αληηπξφεδξνο θαη Ξξνεδξεχσλ 2) Ράθαο Ζιίαο 3) 
Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Θνπεινχζνο Σξήζηνο 5) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 6) 
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο θαη 7) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, κέιε. 
 
 
ΑΞΝΛΡΔΠ  
 

1) Βνχξνο Ησάλλεο, Ξξφεδξνο θαη 2) Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο, νη νπνίνη δελ 
πξνζήιζαλ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά. 

 
•Απφληνο ιφγσ αλεηιεκκέλεο ππνρξέσζεο ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Ν.Δ. θ. Η.Βνχξνπ 
πξνήδξεπζε, βάζεη ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ 
ην άξζξν 77 ηνπ Λ. 4555/18 θαη ηζρχεη, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Ν.Δ. θ. Αλαζηάζηνο 
Θσλζηαληηλίδεο. 
 
Ν θ. Αληηπξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
θαη εηζεγνχκελνο ην 2ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :  
 
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 5566/7-3-2023 εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο 
δηελέξγεηαο-αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 29/2023 απφθαζε Νηθ. 
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο : 
 
ΘΔΚΑ: ΔΓΘΟΗΠΖ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΔ ΑΛΝΗΘΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ 
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΥΛ ΘΗΛΖΠΖΠ ΝΣΖΚΑΡΥΛ, 
ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΥΛ(ΔΜΑΚΖΛΝ)» - (Α.Κ. 10/23) 
ΘΑΗ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΞΟΝΠΥΟΗΛΥΛ ΑΛΑΓΝΣΥΛ 

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. 3899/15-2-2023 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, 

παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ζην ζψκα ηε ιήςε απφθαζεο πεξί: 

 έγθξηζεο ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.5565/7-3-2023 πξαθηηθνχ 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΘΑΠΗΚΥΛ ΘΗΛΖΠΖΠ ΝΣΖΚΑΡΥΛ, ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΘΑΗ 
ΙΗΞΑΛΡΗΘΥΛ (ΔΜΑΚΖΛΝ)» - Α.Κ. 10/23. 



 ηελ αλάδεημε σο πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηηοαθφινπζεο 
εηαηξείεο, νη νπνίεο πξνζέθεξαλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. πξση. 
Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 3899/15-2-2023δηαθήξπμε: 

 

ΝΚΑΓ
Α 

Α/ΑΞΟΝΠ
ΦΝΟΑΠ 

ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 

ΡΗΚΖ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
ΠΔ ΔΟΥ 

(ΣΥΟΗΠ Φ.Ξ.Α.) 

Α Α.1 
ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΠΞΟ. 

ΣΑΡΕΑΘΖ 
17.743,16 

Β Β.1 
ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΠΞΟ. 

ΣΑΡΕΑΘΖ 
94.952,32 

Γ Γ.1 
ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΠΞΟ. 

ΣΑΡΕΑΘΖ 
38.430,00 

Γ Γ.1 

GANDOIL 
ΙΗΞΑΛΡΗΘΑ 

ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ 
Δ.Ξ.Δ. 

4.010,09 

 

Νη νκάδεο ησλ εηδψλ κε βάζε ηε κειέηε αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

ΝΚΑΓΑ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΓΑΞΑΛΖ 
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠ
ΚΝ ΚΔ Φ.Ξ.Α. 

24% 

CPV 

Α 
Βελδίλε ακφιπβδε 

95 νθηαλίσλ 
22.574,00 € 09132100-4 

Β Ξεηξέιαην θίλεζεο 122.024,40 € 09134200-9 

Γ 
Ξεηξέιαην 
ζέξκαλζεο 

55.300,00 € 
09135100-5 

Γ Ιηπαληηθά 4.990,75 € 09211000-1 

 

Πςν.: π’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 5565/7-3-2023 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΥΛ ΘΗΛΖΠΖΠ 
ΝΣΖΚΑΡΥΛ, ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΥΛ (ΔΜΑΚΖΛΝ)» - 
Α.Κ. 10/23 

 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 10/2023 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Αληηπξφεδξνο θάιεζε ηελ 
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο απείρε απφ ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, 
δηαθσλψληαο κε ηελ εμακεληαία δηάξθεηα ηεο αλάζεζεο, ελψ ηα κέιε ηεο Ν.Δ. 
θ.θ. Θ.Ρνκπνχινγινπ θαη Η.Νπζηακπαζίδεο δήισζαλ «παξψλ» θαη΄απηήλ. 

 
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηπξνέδξνπ, ηελ Α.Κ. 
10/2023 ζρεηηθή κειέηε, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10, 
φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20 θαη εθ 
λένπ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Λ. 5013/23, θαη: 
 



 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. 3899/15-2-2023 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, 

 Ρν ππ’ αξηζκ. πξση. 5565/7-3-2023 Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, 

 Ρηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 

Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι  ομόθωνα 
 

1. Ρελ έγκπιζη ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 5565/7-3-2023 ππακηικού 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΘΑΠΗΚΥΛ ΘΗΛΖΠΖΠ ΝΣΖΚΑΡΥΛ, ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΘΑΗ 
ΙΗΞΑΛΡΗΘΥΛ (ΔΜΑΚΖΛΝ)» - Α.Κ. 10/2023. 

2. Ρελ ανάδειξη σο πποζωπινών αναδόσων ηνπ δηαγσληζκνχ ησλ 
αθφινπζσλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο πξνζέθεξαλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 
πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 3899/15-2-2023 δηαθήξπμε: 

 

ΝΚΑΓ
Α 

Α/ΑΞΟΝΠ
ΦΝΟΑΠ 

ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 

ΡΗΚΖ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
ΠΔ ΔΟΥ 

(ΣΥΟΗΠ Φ.Ξ.Α.) 

Α Α.1 
ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΠΞΟ. 

ΣΑΡΕΑΘΖ 
17.743,16 

Β Β.1 
ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΠΞΟ. 

ΣΑΡΕΑΘΖ 
94.952,32 

Γ Γ.1 
ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΠΞΟ. 

ΣΑΡΕΑΘΖ 
38.430,00 

Γ Γ.1 

GANDOIL 
ΙΗΞΑΛΡΗΘΑ 

ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ 
Δ.Ξ.Δ. 

4.010,09 

 

Νη νκάδεο ησλ εηδψλ κε βάζε ηε κειέηε αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

ΝΚΑΓΑ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΓΑΞΑΛΖ 
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠ
ΚΝ ΚΔ Φ.Ξ.Α. 

24% 

CPV 

Α 
Βελδίλε ακφιπβδε 

95 νθηαλίσλ 
22.574,00 € 09132100-4 

Β Ξεηξέιαην θίλεζεο 122.024,40 € 09134200-9 

Γ 
Ξεηξέιαην 
ζέξκαλζεο 

55.300,00 € 
09135100-5 

Γ 
Ιηπαληηθά 

 
4.990,75 € 

09211000-1 



 
 Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 360 ηνπ Λ. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. 

 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  48/2023 
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη ηεο αθνινπζεί:  

 
Ν  ΞΟΝΔΓΟΔΠΑΠ                                   ΡΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

 
Ν ΞΟΝΔΓΟΔΠΑΠ 

ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ. ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 
 
 

ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ 
 
 
 

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

Δζωηεπική Γιανομή : 
 

1. Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ  
2. Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 
3. Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ 
4. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 
5. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
6. Αληηδήκαξρν Νηθ. πεξεζηψλ 
7. Αληηδήκαξρν Θαζ/ηαο, Αλαθχθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ 
8. Γηεχζπλζε Θαζ/ηαο, Αλαθχθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ/Ρκήκα Γηαρείξηζεο & 

Ππληήξεζεο Νρεκάησλ 
9. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 

10. Θνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ 
11. 1ε Πρνιηθή Δπηηξνπή Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 
12. 2ε Πρνιηθή Δπηηξνπή Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 
13. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ  

 
 
 
 

Πςνημμένο: Ρν ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 5565/7-3-2023 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΥΛ ΘΗΛΖΠΖΠ 
ΝΣΖΚΑΡΥΛ, ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΥΛ (ΔΜΑΚΖΛΝ)» - Α.Κ. 10/23 
 
 

 



ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
ΓΖΚΝΠ NEAΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ –ΛΔΑΠ  
ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 
ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ-ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  
ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ Ξ’ ΑΟ. 29/23 ΑΞΝΦ. ΝΗΘ. 
ΔΞ. 

ΖΚΔΟ/ΛΗΑ: 7-3-2023 
 
ΑΟ. ΞΟΥΡ.: 5565 

 
 

ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΔ ΑΛΝΗΘΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ 
ΡΖΛ ««ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΥΛ ΘΗΛΖΠΖΠ ΝΣΖΚΑΡΥΛ, ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ 
ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΥΛ (ΔΜΑΚΖΛΝ)» - (Α.Κ. 10/2023) 

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

θαη Αγ. Αλαξγχξσλ Γεκνηηθνχ Θηηξίνπ, ηελ Γεπηέξα 6/3/2023 θαη ψξα 2:30 κ.κ. 
ζπλήιζε ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο - αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ, πνπ νξίζζεθε κε ηελ 
ππ’ αξηζκ. 29/23 (αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 4142/16-2-23) Απφθαζε Νηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, 
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, Ρερληθή θαη νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ 
πξνζθνξψλ θαη ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο ε νπνία 
δηεμάγεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θαη έρεη ηίηιν 
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΥΛ ΘΗΛΖΠΖΠ ΝΣΖΚΑΡΥΛ, ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ 
ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΥΛ (ΔΜΑΚΖΛΝ)» - (Α.Κ. 10/23).  

Ζ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ζπλερίζηεθε θαη ηελ παξαθάησ εκέξα:  
7-3-2023. 

Θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο 7-3-2023 νινθιεξψζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ 
δηελέξγεηαο. 
 Πε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ παξφληεο: 
1. Ληηνχδεο Πππξίδσλ σο Ξξφεδξνο, 
2. Αγγειφπνπινο Γεκήηξηνο σο Κέινο, 
3. Ξαπάδνγινπ Αληψληνο σο Γξακκαηέαο. 

 
H δηελέξγεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε: 

o ηελ ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 3900/15-2-2023 πεξίιεςε δηαθήξπμεο,  
o ηελ ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 3899/15-2-2023 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, 
o ηελ ππ’ αξηζκ. 26/2023 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. 

πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 3383/9-2-2023) έγθξηζεο κειέηεο Α.Κ.10/23 θαη 
θαηάξηηζεο φξσλ δηελέξγεηαο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ 
Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, 
 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο 
θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ, θαη ηδίσο: 

 Ρνπ λ.4782/2021 (ΦΔΘ 36/Α’/09-03-2021) «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη 
αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο 
ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη 
πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

 ηνπ λ. 4622/19 (Α’ 133) «Δπηηειηθφ Θξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα 
ηεο Θπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο 
δηνίθεζεο» θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 37 

 ηνπ λ. 4700/2020 (Α’ 127) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, 
νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο 



ζηνλ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 324-337 

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

 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ πνπξγνχ 
Δζσηεξηθψλ :Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 
(ΦΔΘ 185/Β/1993), 23-03-1993. 

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

 ηνπ λ. 4601/2019 (Α’ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµφληζε ηνπ 
λνµνζεηηθνχ πιαηζίνπ µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππµβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε 
ειεθηξνληθψλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην δεµφζησλ ζπµβάζεσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

 ηνπ λ. 3310/2005 (Α’ 30) «Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ 
απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ», 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»1, 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 
ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη, θαη’ εμνπζηνδφηεζε  ηνπ 
άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013 (Α’167) γηα ηνλ θαζνξηζκφ: α) ησλ κε 
«ζπλεξγάζηκσλ θνξνινγηθά» θξαηψλ θαη β) ησλ θξαηψλ κε «πξνλνκηαθφ 
θνξνινγηθφ θαζεζηψο».  

 ηνπ π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Θαλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ 
ελψπησλ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ.» 

 ηεο ππ' αξηζκ. 57654/22.05.2017 Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη 
Αλάπηπμεο κε ζέκα : “Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 
ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ)” (Β’ 
1781)  

 ηεο ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Θνηλήο Απφθαζεο ησλ 
πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ  θαη Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε 
ζέκα «Οπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη 
δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 
(ΔΠΖΓΖΠ)» 

  ηεο αξηζκ. Θ..Α. νηθ. 60967 ΔΜ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ζιεθηξνληθή 
Ρηκνιφγεζε ζην πιαίζην ησλ Γεκφζησλ Ππκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» 
(Α΄44) 

 ηεο αξηζκ. 63446/2021 Θ..Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Θαζνξηζκφο Δζληθνχ 
Κνξθφηππνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ». 

 ηεο αξηζκ. Θ..Α. νηθ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγθξηζε ζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο 
Ξξάζηλεο Γεκφζηεο Ππκβάζεηο» (ΑΓΑ: ΤΟΡΝ46ΚΡΙΟ-Σ92).  

 ηνπ λ. 3419/2005 (Α’ 297) «Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν (Γ.Δ.ΚΖ.) θαη 
εθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο Λνκνζεζίαο» 

 ηνπ λ. 4635/2019 (Α’167) « Δπελδχσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο  
ησλ άξζξσλ 85 επ. 

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

                                                           
1
 Η υποχρζωςη ονομαςτικοποίηςησ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δημόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται 

ςφμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενησ 
αξίασ ανϊτερησ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 



 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 

 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. 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»  

 ηνπ  λ. 4727/2020 (Α’ 184) «Τεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή 
Λνκνζεζία ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – 
Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 
2018/1972 θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα 
έγγξαθα θαη ζηνηρεία»,  

 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 1,2, 7, 11 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α’ 25) «Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη 
Ξνιηηηζηηθά Θέκαηα»,  

 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΘ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 
2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 
δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΘ (Γεληθφο Θαλνληζκφο 
γηα ηελ Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ) (Θείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ 
ΔΝΣ) OJ L 119,  

 ηνπ λ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αξρή Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ 
Σαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 
θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ 
ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  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. 

 
Δπίζεο ηζρχνπλ φια φζα αλαθέξνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο ζρεηηθήο 

δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνχ (δηαθήξπμε, κειέηε, δηεπθξηληζηηθά έγγξαθα ηεο πεξεζίαο 
επί ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο) γηα ηελ ζρεηηθή 
πξνκήζεηα.  

Πχκθσλα κε ηελ ππ. αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 3899/15-2-2023 δηαθήξπμε ηνπ 
Γήκνπ Λέαο  Φηιαδέιθεηαο – Λέαο  Σαιθεδφλαο κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΘΑΠΗΚΥΛ ΘΗΛΖΠΖΠ ΝΣΖΚΑΡΥΛ, ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΘΑΗ 
ΙΗΞΑΛΡΗΘΥΛ (ΔΜΑΚΖΛΝ)» - (Α.Κ. 10/23) νξίζηεθαλ: 

o σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ε Ξέκπηε 
2/3/2023 θαη ψξα 1:00 κ.κ., 

o σο εκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ ε Γεπηέξα 6/3/2023 θαη ψξα 1:30 
κ.κ. 
 



Ν δηαγσληζκφο ηεο ππ΄ αξ. πξση. 3899/15-2-2023 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 184751 (αξ. 
ΔΠΖΓΖΠ) Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ Ππζηήκαηνο.  

 
Ζ Δπηηξνπή ηελ 6/3/2023 θαη ψξα 2:45 κ.κ. πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγίζεη 

ειεθηξνληθά ηηο πξνζθνξέο, ζπλδέζεθε ζην ζχζηεκα κε ηα δηαπηζηεπηήξηα (φλνκα 
ρξήζηε θαη θξπθφ πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο) ηνπ Ξξνέδξνπ θαη ελφο κέινπο 
ηεο θαη επέιεμε ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε αξηζκφ 184751 (αξ. ΔΠΖΓΖΠ).  

 
Πχκθσλα κε ηε κειέηε ηα ππφ πξνκήζεηα είδε αλαιχνληαη σο θαησηέξσ: 
 

ΝΚΑΓΑ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΓΑΞΑΛΖ 
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠ
ΚΝ ΚΔ Φ.Ξ.Α. 

24% 

CPV 

Α 
Βελδίλε ακφιπβδε 

95 νθηαλίσλ 
22.574,00 € 09132100-4 

Β Ξεηξέιαην θίλεζεο 122.024,40 € 09134200-9 

Γ 
Ξεηξέιαην 
ζέξκαλζεο 

55.300,00 € 
09135100-5 

Γ Ιηπαληηθά 4.990,75 € 09211000-1 

 
Ζ Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη ζπλνιηθά νη πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ ζην 

δηαγσληζκφ ήηαλ πέληε (5) ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή (πνπ ήηαλ φιεο εληφο 
ησλ πξνζεζκηψλ θαηάζεζεο ηεο έληππεο κνξθήο πνπ είρε ζέζεη ε δηαθήξπμε), 
ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΝΚΑ
ΓΑ 

Α/Α 
ΞΟΝΠΦΝ

ΟΑΠ 
ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 

ΑΟ. 
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΘΑΗ ΥΟΑ 
ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΑΟ. ΞΟΥΡ. 
ΔΛΡΞΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ
Π 

Α Α.1 
ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΠΞΟ. 

ΣΑΡΕΑΘΖ 
327876 01/03/2023 

22:18:56 
5181 

Β Β.1 
ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΠΞΟ. 

ΣΑΡΕΑΘΖ 
327876 01/03/2023 

22:18:56 
5181 

Γ Γ.1 
ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΠΞΟ. 

ΣΑΡΕΑΘΖ 
327876 01/03/2023 

22:18:56 
5181 

Γ Γ.2 
ΑΘΖΛΑ ΓΗΝΛΠΗΝ 
ΞΑΞΑΓΔΥΟΓΗΝ ΘΑΗ 

ΠΗΑ Δ.Δ. 

328331 02/03/2023 
12:13:30 

5225 

Γ Γ.1 

GAND OIL 
ΙΗΞΑΛΡΗΘΑ 

ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ 
Δ.Ξ.Δ. 

328073 02/03/2023 
11:30:08 

5484 

 
Ζ Δπηηξνπή πξνέβε ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ 

Γεπηέξα 6/3/2023 θαη ψξα 14:57:20. 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. 

 
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 φηη γηα φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο: 
 ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ήηαλ πιήξε, νξζά θαη απνδεθηά, 
 νη ηερληθέο πξνζθνξέο ήηαλ πιήξεηο, νξζέο θαη απνδεθηέο. 
 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ επηθνηλψλεζε κε ηνπο εθδφηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο 
ππνβιεζείζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά 
ηνπο. 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: 
 
 

ΝΚΑΓ
Α 

Α/Α 
ΞΟΝΠΦΝ

ΟΑΠ 
ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 

Α Α.1 ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΠΞΟ. ΣΑΡΕΑΘΖ 

Β Β.1 ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΠΞΟ. ΣΑΡΕΑΘΖ 

Γ Γ.1 ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΠΞΟ. ΣΑΡΕΑΘΖ 

Γ Γ.2 
ΑΘΖΛΑ ΓΗΝΛΠΗΝ ΞΑΞΑΓΔΥΟΓΗΝ 

ΘΑΗ ΠΗΑ Δ.Δ. 

Γ Γ.1 
GAND OIL ΙΗΞΑΛΡΗΘΑ 
ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ Δ.Ξ.Δ. 

 
ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
 

Ζ Δπηηξνπή πξνέβε ζε έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη βξήθε φηη 
φισλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ κε πξνζθνξά εηαηξεηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα νη 
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ήηαλ πιήξεηο, νξζέο θαη επνκέλσο απνδεθηέο γηα ηε ζπλέρεηα 
ηεο δηαδηθαζίαο. 
Νη ζπκκεηέρνπζεο κε πξνζθνξά εηαηξείεο πξνζέθεξαλ ηηο παξαθάησ ηηκέο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο: 
 

ΝΚΑΓ
Α 

Α/Α 
ΞΟΝΠΦΝ

ΟΑΠ 
ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 

ΡΗΚΖ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
ΠΔ ΔΟΥ 

(ΣΥΟΗΠ Φ.Ξ.Α.) 

Α Α.1 
ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΠΞΟ. 

ΣΑΡΕΑΘΖ 
17.743,16 

Β Β.1 
ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΠΞΟ. 

ΣΑΡΕΑΘΖ 
94.952,32 



Γ Γ.1 
ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΠΞΟ. 

ΣΑΡΕΑΘΖ 
38.430,00 

Γ Γ.2 
ΑΘΖΛΑ ΓΗΝΛΠΗΝ 
ΞΑΞΑΓΔΥΟΓΗΝ ΘΑΗ 

ΠΗΑ Δ.Δ. 
38.745,00 

Γ Γ.1 

GANDOIL 
ΙΗΞΑΛΡΗΘΑ 

ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ 
Δ.Ξ.Δ. 

4.010,09 

 
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 αλά νκάδα εηδψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
 

ΝΚΑΓ
Α 

Α/Α 
ΞΟΝΠΦΝ

ΟΑΠ 
ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 

ΡΗΚΖ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
ΠΔ ΔΟΥ 

(ΣΥΟΗΠ Φ.Ξ.Α.) 

Α Α.1 
ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΠΞΟ. 

ΣΑΡΕΑΘΖ 
17.743,16 

Β Β.1 
ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΠΞΟ. 

ΣΑΡΕΑΘΖ 
94.952,32 

Γ Γ.1 
ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΠΞΟ. 

ΣΑΡΕΑΘΖ 
38.430,00 

Γ Γ.1 

GANDOIL 
ΙΗΞΑΛΡΗΘΑ 

ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ 
Δ.Ξ.Δ. 

4.010,09 

 
 

Ρν παξφλ Ξξαθηηθφ νινθιεξψζεθε ηελ 7-3–2023. 
 
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 

ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ 
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΞΑΞΑΕΝΓΙΝ 
ΑΛΡΥΛΗΝΠ 

 

 


