
 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ  

ΓΖΚΝΠ ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ 

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 29εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.104/2019 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Έγθξηζε πξαθηηθώλ αλνηρηνύ δηεζλνύο Ζιεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ γηα «Ξξνκήζεηα 
θαπζίκωλ Γήκνπ Βηζαιηίαο γηα ηα έηε 2020-2022» κε εθηηκώκελε αμία 670.091,13€ 

ρωξίο ΦΞΑ 

ηε Ληγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 12ε-Λνεκβξίνπ-2019 εκέξα Ρξίηε θαη ώξα 11.00πκ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα έθηαθηε ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.13392/11-11-2019 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ έμη(6) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΓΑΚΝΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  
ΣΑΡΕΖΚΑΟΘΝΠ ΑΟΓΟΗΝΠ  
ΠΡΑΟΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ ΒΑΓΑΟΙΖΠ ΒΑΗΝΠ  
ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 
ΚΑΟΗΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 

 

ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΚΑΠΙΑΟΗΛΝΠ ΓΖΚΑΡΥΟ 
  
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά 
 

Ν Ξξνεδξεύωλ αληηδήκαξρνο (ιόγω έθηαθηεο κεηάβαζεο ηνπ Γεκάξρνπ ζηελ Αζήλα) ηεο 
νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηωλ ζεκάηωλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμήγεζε ηνπο ιόγνπο 
ηνπ θαηεπείγνληνο ηεο πξόζθιεζεο 
ύκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Λ.4555/18 ε πξόζθιεζε επηδίδεηαη ή γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηξεηο (3) 
ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηώζεηο, 
ε πξόζθιεζε απηή κπνξεί λα επηδνζεί ή λα γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ηελ πξόζθιεζε πξέπεη 
λα αλαθέξεηαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπλεδξίαζε έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Πξηλ από ηε ζπδήηεζε ε 
επηηξνπή απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ. ηελ πξνθεηκέλε ζπλεδξίαζε, ην θαηεπείγνλ ηεο 
πξόζθιεζεο νθείιεηαη ζην όηη πξέπεη λα πξέπεη λα ιεθζεί ε απόθαζε απηή ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, δηόηη 
ππάξρεη άκεζε αλάγθε γηα ηελ Έγθξηζε πξαθηηθώλ αλνηρηνύ δηεζλνύο Ζιεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ γηα «Ξξνκήζεηα 

θαπζίκωλ Γήκνπ Βηζαιηίαο γηα ηα έηε 2020-2022» κε εθηηκώκελε αμία 670.091,13€ ρωξίο ΦΞΑ επεηδή ε 

πεξάηωζε ηεο δηαδηθαζίαο έρεη πνιιά ρξνλνβόξα ζηάδηα θαη πξέπεη λα δηεθπεξαηωζνύλ έωο ηελ ιήμε ηεο 
πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο. Ρν ζώκα ζπκθώλεζε νκόθωλα. 

Ν Ξ ξν ε δ ξε ύ ωλ  αλ η η δ ή κ αξρν ο  ε η ζε γ ν ύ κε λ ν ο  η ν  1 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  
δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  

Κε ηελ πξνγελέζηεξε αξηζκ.82/2019 απόθαζε καο εγθξίλακε ηε πξνθήξπμε Αλνηρηνύ 
Γηεζλή Ζιεθηξνληθνύ Γηαγωληζκνύ γηα επηινγή αλαδόρνπ γηα «Ξξνκήζεηα θαπζίκωλ Γήκνπ 
Βηζαιηίαο γηα ηα έηε 2020-2022» κε εθηηκώκελε αμία 670.091,13€ ρωξίο ΦΞΑ, γηα ηελ νπνία 

ζπληάρζεθε ε από 30/7/2019 κειέηε από ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 
Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα Πεηξειαίνπ θίλεζεο, Πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, 

Βελδίλεο ακόιπβδεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε θίλεζε νρεκάησλ, ηε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ θαη ηε 
ζέξκαλζε θηηξίσλ: 

1. Σνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο 
2. Σεο Θνηλσθεινύο επηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο 
3. Σεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Άξδεπζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο (Γ.Δ.Τ.Α.Β.) 
4. Σνπ Γεκνηηθνύ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ Γήκνπ Βηζαιηίαο 

(ΓΖΘΘΠΠΠΑ) 
5. Σεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α΄Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο 
6. Σεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β΄Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο 

Ζ θαηαλνκή ηεο δαπάλεο αλά δεκνηηθή ελόηεηα είλαη: 
ΣΚΖΚΑ 1 : «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΩΛ ΓΗΑ ΣΖ Γ.Δ. ΒΗΑΙΣΗΑ», εθηηκώκελεο αμίαο 72.186,94€ πιένλ ΦΠΑ  
ΣΚΖΚΑ 2 : «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΩΛ ΓΗΑ ΣΖ Γ.Δ. ΛΗΓΡΗΣΑ», εθηηκώκελεο αμίαο 455.180,16€ πιένλ ΦΠΑ 
ΣΚΖΚΑ 3 : «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΩΛ ΓΗΑ ΣΖ Γ.Δ. ΑΥΗΛΟΤ», εθηηκώκελεο αμίαο 56.807,26€ πιένλ ΦΠΑ  
ΣΚΖΚΑ 4 : «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΩΛ ΓΗΑ ΣΖ Γ.Δ. ΣΡΑΓΗΙΟΤ», εθηηκώκελεο αμίαο 85.916,77€ πιένλ ΦΠΑ 

Ζ πξνεγνύκελε ζύκβαζε ιήγεη ηελ 24-01-2020. 

Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ.4412/2016 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ηελ 4ε Λνεκβξίνπ 2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10.00 π.κ. πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί 
ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ ζέκαηνο, πνπ πξνθεξύρζεθε 
κε ηελ αξ.πξση.10791/23-9-2019 Γηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε 

  

ΑΔΑ: 67Θ7Ω9Β-Ν1Ο



ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζπζηεκηθό αξηζκό 79527. Όπσο 
νξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε, ε Δπηηξνπή πξνέβε ζηε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνύ κόλν ησλ ειεθηξνληθώλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 
Πξνζθνξά» ζηηο 4/11/2019 θαη ώξα 10:23 θαη ζηελ αμηνιόγεζε απηώλ κέζσ ησλ αξκόδησλ 
πηζηνπνηεκέλσλ ζην ύζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδόκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ 

γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο 

ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή πξνρώξεζε ζηε κνλνγξαθή ησλ θπξίσο θαθέισλ ησλ πξνζθνξώλ 
ησλ παξαπάλσ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβιήζεθαλ εκπξόζεζκα ζε θπζηθό θάθειν ζην 
Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο όπσο νξίδεη ε Γηαθήξπμε θαη ελ ζπλερεία, μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία 
ηεο απνζθξάγηζεο θαη αθνινύζεζε ε αμηνιόγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο. 

Αθνινύζεζε ε αμηνιόγεζε ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ. Κε ην αξ.πξση.13036/4-11-2019 

έγγξαθό ηεο ε Δπηηξνπή δήηεζε κέζσ ηεο Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΔΖΓΖ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 
αζάθεηα (άξζξν 102 λ.4412/2016) πνπ πξνέθπςε ζην ζπλεκκέλν αξρείν «ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ 
ΣΔΥΛΗΘΖ» ηεο πξνζθνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Τπεύζπλε δήισζε παξ.3) σο πξνο ην πξόζσπν 
πνπ απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ΠΑΠΗΘΑ-
ΓΗΓΘΑ ΔΤΑΓΓΔΙΗΑ. Κε ην από 4/11/2019 κήλπκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα κέζσ ηεο 
Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΔΖΓΖ δηεπθξηλίζηεθε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ε Δπηηξνπή ζπλέηαμε  ηνλ 
παξαθάησ πίλαθα:  

1. ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Α/Α ΔΞΩΛΚΗΑ ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

1 ΠΑΠΗΘΑ-ΓΗΓΘΑ ΔΤΑΓΓΔΙΗΑ ΑΠΟΓΔΘΣΖ 

2 ΓΡΑΛΟΒΑΙΖ ΔΚΗΙΗΑ ΑΠΟΓΔΘΣΖ 

Κεηά ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή κε ην αξηζκ.πξση.13206/6-11-2019 1ν πξαθηηθό ηεο 
γλσκνδνηεί λα γίλνπλ δεθηνί θαη νη δύν νηθνλνκηθνί θνξείο  θαη λα πξνρσξήζνπλ ζην επόκελν 
ζηάδην. 

Θαηόπηλ απηώλ ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ.4412/2016 
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηελ 7ε Λνεκβξίνπ 2019, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ 
ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ ζέκαηνο. Όπσο νξίδεηαη ζηε 
Γηαθήξπμε, αθνύ ελεκεξώζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο, ε Δπηηξνπή πξνέβε ζηε δηαδηθαζία ηεο 
ειεθηξνληθήο νηθνλνκηθήο απνζθξάγηζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη ζηελ αμηνιόγεζε απηήο κέζσ ησλ 
αξκόδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζύζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδόκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ 

δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο θαηά πεξίπησζε 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Ζ επηηξνπή θαηέγξαςε ηηο πξνζθεξόκελεο ηηκέο όπσο θαίλνληαη παξαθάησ: 

ΟΗΘΟΛΟΚΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΡΟΚΖΘΔΤΣΖ ΞΑΞΗΘΑ ΓΗΓΘΑ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΑΡ.ΠΡΟΦΟΡΑ 154428: 
ΡΚΖΚΑ 1 
 
 
 
 
 
ΡΚΖΚΑ 2 
 
 
 
 
 
ΡΚΖΚΑ 3 

 
 
 
 
 

ΡΚΖΚΑ 4 
 
 
 
 
 
 

ΟΗΘΟΛΟΚΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΡΟΚΖΘΔΤΣΖ ΓΟΑΛΝΒΑΙΖ ΔΚΗΙΗΑ ΑΡ.ΠΡΟΦΟΡΑ 154332: 

ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΠΡΝ ΔΘΞΡΩΠΖΠ ΠΛΝΙΗΘΖ ΘΑΘΑΟΖ ΑΜΗΑ 

ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΔΡΚΑΛΖ 3,61% 

69.710,90 ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΗΛΖΖ 3,61% 

ΒΔΛΕΗΛΖ ΑΚΟΙΤΒΓΖ 1,57% 

ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΠΡΝ ΔΘΞΡΩΠΖΠ ΠΛΝΙΗΘΖ ΘΑΘΑΟΖ ΑΜΗΑ 

ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΔΡΚΑΛΖ 3,61% 

439.745,90 ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΗΛΖΖ 3,61% 

ΒΔΛΕΗΛΖ ΑΚΟΙΤΒΓΖ 1,57% 

ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΠΡΝ ΔΘΞΡΩΠΖΠ ΠΛΝΙΗΘΖ ΘΑΘΑΟΖ ΑΜΗΑ 

ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΔΡΚΑΛΖ 3,61% 

54.809,50 ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΗΛΖΖ 3,61% 

ΒΔΛΕΗΛΖ ΑΚΟΙΤΒΓΖ 1,57% 

ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΠΡΝ ΔΘΞΡΩΠΖΠ ΠΛΝΙΗΘΖ ΘΑΘΑΟΖ ΑΜΗΑ  

ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΔΡΚΑΛΖ 3,61% 

82.888,80 ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΗΛΖΖ 3,61% 

ΒΔΛΕΗΛΖ ΑΚΟΙΤΒΓΖ 1,57% 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΡΚΖΚΑ 2 
 
 

 

Θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ δηαπηζηώζεθε όηη ζηελ πξνζθνξά ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ΠΑΠΗΘΑ-ΓΗΓΘΑ ΔΤΑΓΓΔΙΗΑ ζε όια ηα ηκήκαηα ζην είδνο «Βελδίλε Ακόιπβδε» ην 

πξνζθεξόκελν πνζνζηό έθπησζεο 1,57% αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή 1,290€ θαη όρη 1,291€ όπσο έρεη 

ζπκπιεξσζεί ζηελ πξνζθνξά ηεο. Από ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο (Γηαθήξπμε θαη Κειέηε) γίλεηαη 

μεθάζαξν όηη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δίλεηαη κε ηε κνξθή πνζνζηνύ έθπηωζεο θαη επεηδή ην 

πνζνζηό απηό δελ κπνξεί λα απνηππσζεί ζην ΔΖΓΖ, γηα ιόγνπο ζύγθξηζεο ησλ πξνζθνξώλ από ην 

ζύζηεκα, ε ηηκή πξνζθνξάο ζπκπιεξώλεηαη κε ηε κνξθή αξηζκνύ κε ηξία δεθαδηθά ςεθία. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζεσξνύκε όηη δειώλεηαη μεθάζαξα ην πξνζθεξόκελν πνζνζηό έθπησζεο 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ΠΑΠΗΘΑ-ΓΗΓΘΑ ΔΤΑΓΓΔΙΗΑ θαη ε δηαθνξά νθείιεηαη ζε ππνινγηζηηθό ιάζνο. 

πλεπώο πξνθύπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο: 

1.ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΙΔΓΣΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

 

Κεηά ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή κε ην αξηζκ.πξωη.13389/11-11-2019 2ν πξαθηηθό ηεο 
πξνηείλεη σο πξνζσξηλνύο αλαδόρνπο γηα θάζε ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο όπσο παξαθάησ: 

 Ζ πξνκήζεηα ηνπ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 1 λα θαηαθπξσζεί ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ΞΑΞΗΘΑ-ΓΗΓΘΑ 
ΔΑΓΓΔΙΗΑ, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ είλαη 69.706,80€ ρωξίο ΦΞΑ. 

 Ζ πξνκήζεηα ηνπ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 2 λα θαηαθπξσζεί ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ΓΟΑΛΝΒΑΙΖ 
ΔΚΗΙΗΑ, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ είλαη 438.666,90€ ρωξίο ΦΞΑ. 

 Ζ πξνκήζεηα ηνπ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 3 λα θαηαθπξσζεί ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ΞΑΞΗΘΑ-ΓΗΓΘΑ 
ΔΑΓΓΔΙΗΑ, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ είλαη 54.808,00€ ρωξίο ΦΞΑ. 

 Ζ πξνκήζεηα ηνπ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 4 λα θαηαθπξσζεί ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ΞΑΞΗΘΑ-ΓΗΓΘΑ 
ΔΑΓΓΔΙΗΑ, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ είλαη 82.887,00€ ρωξίο ΦΞΑ. 

Ζ ΟΔ αθνύ άθνπζε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηηο ζέζεηο ησλ κειώλ ηεο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη ηα αξηζκ.πξωη.12269/22-10-2019 1ν πξαθηηθό & αξηζκ.πξωη.13389 

/11-11-2019 2ν πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Έγθξηζε 

πξαθηηθώλ αλνηρηνύ δηεζλνύο Ζιεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ γηα «Ξξνκήζεηα 
θαπζίκωλ Γήκνπ Βηζαιηίαο γηα ηα έηε 2020-2022» κε εθηηκώκελε αμία 

670.091,13€ ρωξίο ΦΞΑ κε ηα νπνία πξνηείλεη σο πξνζσξηλνύο αλαδόρνπο γηα θάζε 

ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο όπσο παξαθάησ: 

1. Ζ πξνκήζεηα ηνπ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 1 λα θαηαθπξσζεί ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ΞΑΞΗΘΑ-ΓΗΓΘΑ 
ΔΑΓΓΔΙΗΑ, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ είλαη 69.706,80€ ρωξίο ΦΞΑ. 

2. Ζ πξνκήζεηα ηνπ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 2 λα θαηαθπξσζεί ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ΓΟΑΛΝΒΑΙΖ 
ΔΚΗΙΗΑ, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ είλαη 438.666,90€ ρωξίο ΦΞΑ. 

3. Ζ πξνκήζεηα ηνπ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 3 λα θαηαθπξσζεί ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ΞΑΞΗΘΑ-ΓΗΓΘΑ 
ΔΑΓΓΔΙΗΑ, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ είλαη 54.808,00€ ρωξίο ΦΞΑ. 

4. Ζ πξνκήζεηα ηνπ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 4 λα θαηαθπξσζεί ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ΞΑΞΗΘΑ-ΓΗΓΘΑ 
ΔΑΓΓΔΙΗΑ, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ είλαη 82.887,00€ ρωξίο ΦΞΑ. 

Θάζε ελδηαθεξόκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε 
ζύκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία από εθηειεζηή πξάμε ή 

παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΠΡΝ ΔΘΞΡΩΠΖΠ ΠΛΝΙΗΘΖ ΘΑΘΑΟΖ ΑΜΗΑ  

ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΔΡΚΑΛΖ 3,57% 

438.666,90 ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΗΛΖΖ 3,77% 

ΒΔΛΕΗΛΖ ΑΚΟΙΤΒΓΖ 3,07% 

Α/Α ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΗ ΦΝΟΔΗΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ (ΑΛΑ ΡΚΖΚΑ) 

ΡΚΖΚΑ 1 ΡΚΖΚΑ 2 ΡΚΖΚΑ 3 ΡΚΖΚΑ 4 

1 ΠΑΠΗΘΑ-ΓΗΓΘΑ ΔΤΑΓΓΔΙΗΑ 69.706,80 439.713,00 54.808,00 82.887,00 

2 ΓΡΑΛΟΒΑΙΖ ΔΚΗΙΗΑ - 438.666,90 - - 

ΑΔΑ: 67Θ7Ω9Β-Ν1Ο



 

ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνύηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο 

ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο 

εηδηθώο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνύλ ην αίηεκά ηνπ. ε πεξίπησζε 
πξνζθπγήο θαηά πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη (α) δέθα (10) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξνζβαιιόκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε 

κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή (β) δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο ζε απηόλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο  

γ) δέθα (10) εκέξεο από ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξόκελε, γλώζε ηεο πξάμεο πνπ 

βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξόκελνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε 
πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλώζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν 

δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ζην ΘΖΚΓΖ. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε 

πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο από 
ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιόκελεο παξάιεηςεο.Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ ζηνλ 

ειεθηξνληθό ηόπν ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν 
από ηνλ πξνζθεύγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδόκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 

4412/2016, ην νπνίν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεύγνληα ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο 

απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ηεο ΑΔΠΠ 
επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιόκελε πξάμε ή πξνβαίλεη 

ζηελ νθεηιόκελε ελέξγεηα.  

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 104/2019 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: 67Θ7Ω9Β-Ν1Ο
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